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Megjelenik
havonta.

A HARMADIK OSZLOP IS KIDÕLT

IN MEMORIAM

Néhány éve, amikor
éppen Orsós Jakab halál-
hírét kopogták szerte a
sürgönygépek – hogy iro-
dalmi jelentõségét érzé-
keltessem – azt találtam
írni a róla szóló nekro-
lógban, hogy személye az
volt a magyarországi beás
cigányoknak, mint Farkas
Kálmán a romungróknak
és Lakatos Menyhért a lo-
váriaknak. Azóta már Kál-
mán bácsi is idehagyott
minket, s most a harma-
dik oszlop, Menyus bácsi
is kidõlt. Persze tartozom
azzal az igazságnak, hogy
akkor írt példázatom bi-
zony sánta volt. Lakatos
Menyhért az egész hazai
cigány irodalom vezér-
alakja volt… Nyolcvanket-
tedik évében, augusztus
21-ére virradóan érte a
halál. 

Íróként és költõként
különösen büszke volt
nemcsak arra, hogy szü-
letésnapja (1926. április
11-én született Vésztõn)
egybe esik a Költészet Napjával, József Attila és Márai
Sándor születésnapjával. Arra is rendkívül büszke volt,
hogy – a közremûködésével – éppen a 66. szüle-
tésnapján alakult meg Pécsett, a világ elsõ roma
gimnáziumának megteremtésére szövetkezõ Gandhi
Alapítvány. Majd arra is, hogy – így hozta a sors – a 69.
születésnapján alakult meg az elsõ Országos Cigány

Kisebbségi Önkormány-
zat. Gyakran emlegette,
ennél szebb ajándékot so-
ha sem remélt.

Írásaiból (fõleg a
„Füstös képek” címû
nagyregényébõl) tudjuk,
a véletlen, magát balsze-
rencsének álcázva sze-
gõdött melléje. Annak kö-
szönheti kivételes esély-
hez jutását, s a cigányok-
ra szabott életmódból
való kitörését, hogy egy
nem egészen szabályos
hajtóvadászat során a
nagy tekintélyû és magas
állású alkalmi vadász
kiluggatta a bõrét. Az áhí-
tott vad helyett õt kapta
puskavégre. Szorult hely-
zetébõl aztán akként me-
nekült ki, hogy a feljelen-
tést elkerülendõ, magára
vállalta a kárvallott ci-
gány kisfiú (a majdani
Menyus bácsi) kitanít-
tatását. Tartotta is a sza-
vát. A gimnáziumi tanul-
mányoknak csak a világ-
háborút megelõzõ zajos –

és oktalan túlbuzgó – helyi fajvédõk vetettek egy idõre
véget. A háború után azonban elszántan folytatta a ta-
nulást. Az érettségi után a mûszaki pálya vonzotta
magához. 1954-ben a nagykõrösi népi kollégium ál-
talános mérnöki szakán végzett, majd a szeghalmi já-
rási tanács igazgatási osztályvezetõje lett. 1955–62-ben
Szarvason és Nagykõrösön üzemmérnökként dolgozott,

Elhunyt Lakatos Menyhért
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1964-tõl pedig annak a Cigány Téglagyárnak lett az
igazgatója, amelynek megteremtésérõl, mûködésérõl,
s sunyi és embertelen felszámolásáról az „Akik élni
akartak” címû regénye szólt. 

1966-ban kezdett publikálni a békési lapokban. A
cigánysággal összefüggõ társadalmi kérdésekrõl el-
mélkedett, eseményekrõl tudósított. 1969-tõl a Magyar
Tudományos Akadémia Szociológiai kutatócsoportjának
ciganológiai munkatársa lett. Ott végzett kutatói-konzu-
lensi munkássága ismertté tette a nemzetközi tudo-
mányos életben. Olyan tekintélyt kölcsönzött neki, hogy
a Cigány Világszövetség elnökhelyettesévé választották.
1973-tól vált szabadfoglalkozású íróvá, szépíróvá. (Amíg
egy nemzetközi cigánykonferencián tartózkodott kül-
földön, lánya – a tudta nélkül – beküldte egy elbeszélé-
sét elbírálásra. Olyan toronymagasan nyerte meg az
országos pályázatot, hogy munkáiért tüstént versenyezni
kezdtek a különbözõ szerkesztõségek. Alig gyõztem! –
panaszkodott késõbb, bár panasza, az igazat megvallva,
inkább erõs büszkeségnek hatott.) 

1988-ban a több évtizedes kényszerszünet után
újjászervezett Magyarországi Cigányok Kulturális
Szövetsége elnökévé választották, de azon túl is – míg
ereje engedte – számos magyarországi cigány társadal-
mi és kulturális szervezetben tevékenykedett. Írásait
rendszeresen közölte a Valóság, a Romano Nyevipe, a
Cigány Kritika, a Rom Som, de megjelentek az Élet és
Irodalomban, a Faluban, Új Tükörben is. Más folyóira-
toknál is ünnepelt szerzõnek számított. 1977. már-
ciusában az Állami Déryné Színház mutatta be az „Akik
élni akarnak” címû két részes színmûvét. Írásainak nép-
szerûségét jól jellemzi, hogy néhány mûvét a nagy
érdeklõdésre tekintettel többször is kiadták. (A Füstös
képek már a negyedik hazai kiadásánál jár, de idegen
nyelvekre is átültették. Saját maga számolta meg:
tavaly év végéig összesen tizenhat nyelven adták ki a
mûveit.)

A magyar irodalomba üstökösként berobbant Bari
Károly mellett – majd helyett is – õ volt az egyes számú
cigány irodalmárunk. Ízesen, fordulatosan és rendkívül
színesen írt. Máig a legolvasottabb roma szerzõ. Nagy
sikert aratott forgatókönyvíróként is. Az õ tollából ke-
rekedett a ma már legendás „Átok és szerelem” címû
tévéfilm. Mint annyi fiatal pályatársa, késõbb maga is a
hiányzó roma mítosz megteremtõi körébe állt. Mesékkel
próbálta felidézni a sosem volt, de mégis lehetett cigány
világot. Az „Angárka és Busladarfi” 1978.; „A hét szakállas
farkas” 1979.; valamint a sorozatnak szánt, de a kiadói
akaratból az elsõ kötet után megszakasztott „A hosszú
éjszakák meséi” voltak ezek közül a legjelentõsebb kísér-
letek. Utóbbiból csak „A paramisák ivadékai” meseregény
készülhetett el, noha az 1979-es elsõ kiadás után 1995-
ben újra ki kellett adni, mert elfogyott és mégis egyre
keresték.

Verseivel már csak élete alkonyán jelentkezett – igaz
néhány nagyon jó költeménye már korábban helyet
kapott a folyóiratokban, ám azok rendre feledésbe
mentek. Elõször a „Fekete korall 2.” (1998.) címû
versválogatásban jelent meg csokorra való verse, ami
ráébresztette az olvasókat, hogy költõként is számolni

kell vele. Kisepikai alkotásaiból – novelláiból és
elbeszéléseibõl – az „Írószemmel 1974.” (1975.), a
„Nomád katona” (1980.), az „Egyszer karolj át egy fát!”
(1986.) és „Az idõ szekerén” (1998.) antológiák sze-
mezgettek. Életének utolsó két kötete „A titok” (1998.),
elbeszéléseket és meséket, a „Tenyérbõl mondtál jö-
vendõt” (1999.) költeményeket tartalmazott. 

Nemcsak a cigányság érezte magáénak, a többségi
társadalom is nagyra tartotta. Munkásságáért 1976-ban
Füst Milán-díjat, 1976-ban és 1993-ban József Attila-díjat
kapott. A hazai cigányság kulturális életében és a ma-
gyar kultúra terén szerzett érdemeit 1986-ban a Munka
Érdemrend Arany fokozatával, 1999-ben pedig a Magyar
Köztársaság Babérkoszorújával ismerték el. Erre tette fel
a koronát a magyarországi cigányság, amikor 2000-ben,
éppen születése napján az Országos Cigány Önkor-
mányzat Életmû-díját vehette át.

Halálával ugrásszerûen meg fog nõni tisztelõi tábo-
ra. Távolról ugyanis mindig könnyebb volt tisztelni, mint
közelrõl. Keményszavú, bátor, s indulatos kritikusa volt
mindenféle politikai sandaságnak. Farkas Kálmán teme-
tésén találkoztam vele utoljára. Nagyon keserûnek tûnt.
Akkor már évek óta az volt. Azóta, hogy gyönyörû és
megsüvegelendõ naivitással meghívta a telkére magá-
hoz a hazai cigány értelmiség legjelesebb személyisé-
geit, hogy bográcsai és boroskancsói mellett legalább
egy minimális összefogás erejéig összebékítse õket.
Valamiképp csillapítsa az egymásnak feszülõ akara-
tokat, feloldja a körbesértések és kirekesztések keltette
jeges hangulatot. Hitte, hogy tekintélyének latba veté-
sével elindíthat egy értelmes párbeszédet, felfedezteti a
megkerülhetetlen egymásrautaltságot, a közös gyökere-
ket. A látványos és szívének kedves összeborulás azon-
ban elmaradt. Sokan el se mentek hozzá, hiába hívta
õket. Akik ott voltak, azok is inkább csak elõtte tiszte-
legtek, egymással továbbra sem keresték a kapcso-
latokat. Ez a haláláig fájt neki. „Nincs más esély, mint az
összefogás, különben végképp elveszünk” – emlegette
többször is, konokreménységgel. Ott, Nyíregyházán már
nagyon összetört volt. Nemcsak Farkas Kálmán, régi
harcostársa elvesztése okán. Amíg tehette, s hívták,
sorra látogatta a cigány fiatalok olvasótáborait, fontos
volt neki a lelkeikért folyó küzdelem. Utolsó éveiben
azonban – ezt is megélte – csakis a rosszabbnál jobb
roma mûzenészek álltak a fiatalok és a roma önkor-
mányzatok kultúraszervezõi érdeklõdésének homlok-
terében. 

Remélhetõen most lelkifurdalással, de kötelesség-
szerûen újra megkapja – õ és a még köztünk levõ, de
méltatlanul jóval kevésbé elismert Choli Daróczi József is
– a saját népétõl a küldetéses embereknek kijáró, meg-
érdemelt s kötelezõ tiszteletet. Ha így lesz: Lakatos
Menyhért újra élni és hatni kezd közöttünk. Ha nem:
egyike lesz õ is a lexikonokba börtönzött szellemala-
koknak, akik ugyan szép példákat adtak, mégis kényte-
lenek méltóbb utókorra, érdemesebb, értelmesebb utó-
dokra, szellemi feltámadásra várni. Tegyünk róla, ne-
hogy így legyen!

Hegedûs Sándor
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TELEPEKEN ÉLÕK
LAKHATÁSI,
MUNKAERÕ-PIACI ÉS
SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓS
PROGRAMJA

 A Szociális és Munkaügyi
Minisztérium és az Országos
Foglalkoztatási Közalapítvány
meghívásos pályázatot hirdet a
telepeken, telepszerû lakókör-
nyezetben élõk társadalmi in-
tegrációját elõsegítõ komplex
projekt megvalósítására. A pá-
lyázat legfontosabb célja a szeg-
regált lakókörnyezet megszün-
tetése, a legszegényebb em-
berek területi koncentrációjának
csökkentése, illetve a telepen és

telepszerû lakókörnyezetben
élõk életminõségének javítása.

LOVAGKERESZTET KAPOTT
JOKA DARÓCZI JÁNOS

 Sólyom László köztársasági
elnök állami ünnepünk – au-
gusztus 20-a – alkalmából Kiss
Péter, a korábbi szociális és
munkaügyi miniszter elõterjesz-
tésére a Magyar Köztársasági
Érdemrend Lovagkeresztje
(polgári tagozat) kitüntetést
adományozta Joka Daróczi
Jánosnak, az MTV Rt. Roma
Magazin felelõs szerkesztõ-
jének.

MEGÁLLAPODÁS
A CSÖRÖGI
ISKOLÁSOKRÓL
– MOHÁCSI VIKTÓRIA
A PARLAMENT 
RENDKÍVÜLI
ÖSSZEHÍVÁSÁT
KEZDEMÉNYEZI

Csörög község polgár-
mestere és a csörögi gyerme-
kek oktatásának törvényi
kötelezettje, Szõd község pol-
gármestere, valamint Vác,
mint önkéntes segítõ önkor-
mányzat polgármestere meg-
állapodást írtak alá a csörögi
iskolások elhelyezése ügyében
– jelentették be a felek. A
megállapodás szerint Csörö-
gön gondoskodnak tíz elsõ
osztályos gyermek elhelye-
zésérõl, Szõd kilenc hetedik
osztályost vállal, Vác pedig
tizenegy negyedik osztályos
tanulót helyez el két iskolá-
jában.

A törvényes keretek to-
vábbra sem engedik az olyan
megoldásokat, mely a szeg-
regált, törvénytelen állapo-
tokat idéznének elõ – ezt már
Mohácsi Viktória, liberális
európai parlamenti képviselõ
húzta alá a csörögi roma gyer-
mekek iskoláztatása ügyében
felmerült probléma kapcsán
tartott sajtótájékoztatóján.
Elmondta: a csörögi ügy nem
elõször merült fel. Másfél éve
fordult hivatalos bejelentéssel
az Országos Közoktatási és
Vizsgaközpont, Nemzeti és
Etnikai Kisebbségi Jogok
Országgyûlési Biztosához,
valamint az Oktatási Jogok
Biztosához, melyben kérte a
csörögi roma gyermekek is-
koláztatásával kapcsolatos
problémák kivizsgálását. A
sajtótájékoztatón kijelentet-
te: ,,Mindent megteszünk
azért, hogy ezek a gyerekek
oktatási szolgáltatáshoz jus-
sanak: kezdeményezzük a
közoktatási és önkormányza-
ti törvények módosítását a
tekintetben, hogy egy hason-
lóan kialakult helyzetben ne
válogathassanak iskolai fenn-
tartók jó és kevésbé jó tanu-
lók, problémás és kevésbé
problémás, roma és nem ro-
ma gyermekek között.”

MEGOLDÁST AJÁNL
AZ MDF A MOHÁCSI
ROMÁK GONDJAIRA

 A Mohácsról elvándorló ro-
mák gondjaira keresne megol-
dást az MDF – derült ki Gayer
Balázs, a párt városi elnöke és
Inkei-Farkas Márton, a fórum
esélyegyenlõségi szakértõje
sajtótájékoztatóján. A párt kép-
viselõi szerint nem csak az

ÁLLAMI KITÜNTETÉSEK ÁTADÁSA AUGUSZTUS 20-ÁN

Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke megbí-
zásából Hiller István oktatási és kulturális miniszter a
nemzeti ünnep alkalmából állami kitüntetéseket adott át
augusztus 20-án. A Magyar Köztársasági Érdemrend Lo-
vagkereszje kitüntetéstésben részesült Palya Bea elõ-
adómûvész, illetve Mága Zoltán elõadómûvész, a Moulin
Rouge mûvészeti igazgatója. Müller-Hosszú Györgyöt, a
Rádió C szerkesztõ-mûsorvezetõjét a Magyar Köztársa-
sági Arany Érdemkereszttel ismerték el. Káli-Horváth
Kálmánt, a budapesti Wesley János Óvoda, Általános Is-
kola és Szakiskola beszédtechnika és nyelvi készségfej-
lesztõ roma népismeret tanárát a Magyar Köztársasági
Bronz Érdemkereszttel tüntették ki. 

Mága Zoltán

EMLÉKEZÉS A
PHARRAJIMOSRA 

1944. augusztus 2-án az
Auschwitz-Birkenau-i láger
közel háromezer addig életben
maradt roma foglyát küldték
gázkamrába. A világ számos
helyszínén, köztük Budapesten
is emléknapot tartottak. 

Délután a Holocaust Em-
lékközpontban gyújtottak mé-
csest a meggyilkolt honfitár-
saink emlékére, majd 17 órától
a Nehru parkban, a Romédia,
a Romaversitas valamint a
Roma Polgárjogi Alapítványok
által emelt emlékmû elõtt tar-
tott beszédet egyebek között
Horváth Aladár (Roma Pol-
gárjogi Alapítvány), Daróczi
Ágnes (Romédia Alapítvány).
A roma érdekvédelmi szer-
vezetek képviselõi mellett Kál-
lai Ernõ kisebbségi ombuds-
man, Demszky Gábor Buda-
pest fõpolgármestere is részt
vett a megemlékezésen. Gyur-
csány Ferenc miniszterelnök
szavait Daróczi Dávid kor-
mányszóvivõ tolmácsolta.
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eddigi kormányok, de a város
vezetõi is hallgatnak a prob-
lémáról, és úgy tesznek, mintha
az nem is létezne. Gayer Balázs
utalt arra a Mohácson tartott
fórumra, ahol Kiss Péter mi-
niszteren és munkatársain kívül
egy politikus sem jelent meg,
beleérve a helyi önkormányza-
tot is. Az MDF szerint a romák
társadalmi integrációját csak
önálló törvény és helyi esélye-
gyenlõségi koncepció és mun-
kacsoport segítheti, utóbbiak
megalkotását Mohácson Gayer
fogja javasolni az õsz folya-
mán. Ezenfelül a szociális mi-
niszterhez fordulnak. A prob-
lémák megoldását nehezíti,
hogy a mai napig nem ismert
például az, a közelmúltban
hány mohácsi roma vándorolt
ki Angliába. 

ROMÁKAT PROVOKÁLT
EGY FÉRFI FORRÓN

 Kamionjával a házak köz-
vetlen közelébe ment, veszélyes
fordulókat tett az utcákon, és a
házak elõtt álló, beszélgetõ em-
berek elõtt vészfékezett, így pro-
vokálta a romákat egy férfi a
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
Forrón hétfõn délután. Senki
sem sérült meg, anyagi kár nem
keletkezett. A rendõrség meg-
erõsítette, õrizetbe vettek egy
kamionsofõrt, aki ittasan veze-
tett a településen. Lakatos Zol-
tán, a forrói kisebbségi önkor-
mányzat elnöke, települési kép-
viselõ a Független Hírügynök-
ségnek elmondta, a férfi délután
elõbb gyalog ment a település
romák lakta utcájába, és hango-
san gyalázta õket. Nem sokkal
késõbb kamionnal tért vissza, és
veszélyes manõverekkel félem-
lítette meg õket. Az erõsen ittas
férfit az utcában lakók szedték ki
a teherszállítóból, majd érte-
sítették a rendõrséget. Az állí-
tólag Vác környéki, 35–40 év
közötti sofõr Lakatos Zoltán
szerint a kamionstop miatt a
forrói benzinkút melletti parko-
lóban vesztegelt, és a napot a
közeli sörözõben töltötte. Hogy
miért támadt a romákra, egye-
lõre nem tudni. A településré-
szen 100–150 ember gyûlt össze
az eset hírére, de nem történt
semmilyen atrocitás. Egyedné

Novodonszki Éva, a Borsod-
Abaúj-Zemplén megyei rendõr-
fõkapitányság szóvivõje a Füg-
getlen Hírügynökségnek meg-
erõsítette, az encsi rendõrkapi-
tányság õrizetbe vett egy férfit,
aki erõsen ittas állapotban ka-
mionnal emberek közé hajtott.
Senki nem sérült meg. A férfi
kihallgatása jelenleg is tart.

CIGÁNYKOLLÉGIUMOT 
AZ NKA ÉS AZ NCA
SZERVEZETÉBE

 A Nemzeti Kulturális Alap
és a Nemzeti Civil Alap kollé-

giumai mellé cigánykollégium
felállítását javasolják civil
szervezetek vezetõi – hangzott
el a Roma Civil Ernyõ második
ülésén. A Roma Civil Ernyõ
ülésein a Roma Integrációs
Tanácsban a civil képviselet
ellátására jelentkezõ, de a
tanács munkájából kimaradó
szervezetek vehetnek részt. Az
ülésen javaslati határozatra
került még a Magyarországi
Cigányokért Közalapítvány
kuratóriumának bõvítése (a
Civil Ernyõ delegálna egy fõt),
a roma kormányprogramok
végrehajtásához szükséges
intézmények felállítása, a Civil

Ernyõ székházának létrehozása
is, melyet a résztvevõ civil
szervezetek képviselõi egyet-
értésükrõl és támogatásukról
biztosítottak.A határozat értel-
mében Kállai Katalint, az Ok-
tatási és Kulturális Minisz-
térium stratégiai fõtanácsosát
arra kérték fel, hogy Roma
Civil Ernyõ határozatát kép-
viselje a Roma Integrációs Ta-
nács soron következõ ülésén.

A Romaweb,
az MTI, a RomNet,
és a Népszabadság

hírei alapján
összeállította: 

Paksi Éva

IGAZI ,,ROMÁS” DAL GÁSPÁR  LACITÓL

 Gáspár Laci legújabb lemezének ,,Bolond vagyok, mert...” címû dala igazi csemege a mai
hazai piacon. Az énekes elmondása szerint, a dal tökéletesen tükrözi a roma kultúra sok-
színûségét, s optimista, mégis olykor ,,sírva vigadó” életszemléletét. 

,,Mondhatni véletlenül született a ,,Bolond vagyok, mert...”, egy baráti poénkodás ered-
ménye: dúdolgattunk, pengettük a gitárt, végül annyira megtetszett a rögtönzött remekmû, hogy
bekerült a már kész lemez többi dala közé” Gáspár Laci borzasztóan fontosnak tartja, hogy az
embereket ne ránézésre a bõrük színe, nemzetisége vagy akár nemi hovatartozása alapján
ítéljék meg, sokkal inkább tettei és személyisége alapján. 

,,Amikor bekerültem a Megasztárba, senki nem éreztette velem, hogy roma vagyok és hála
Istennek azóta sem” – mondta Laci. – Büszke vagyok a származásomra és fontosnak tartom,
hogy bizonyítsunk, s ne hagyjuk, hogy beskatulyázzanak bennünket.” 

Ezért tartotta igazi megtiszteltetésnek, hogy a nagy múltú, Magyar Örökség díjas 100
Tagú Cigányzenekarral léphetett fel egy színpadon. A ,,Bolond vagyok, mert...” címû dal így
a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon, a Cigánykarneválon hangzott el elsõként a nagyközön-
ség elõtt a világhírû zenekar kíséretében.  ,,Lehet, hogy közhelynek tûnik, de végtelenül meg-
tiszteltek ezzel a felkéréssel.” 

Buffó-Rigó Sándor és Gáspár Laci – Fotók: Nyári Gyula
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– Milyen út vezetett a
kormányszóvivõségig?

– Ami közvetlenül ide-
vezetett az az elõzõ állo-
más: a kormányszóvivõi
iroda vezetõje voltam. Az
elmúlt 2 évben, mielõtt
kineveztek volna, már itt
dolgoztam a Miniszterel-
nöki Kabinetben, és tulaj-
donképpen ugyanazt csi-
náltam, amit most, csak
kevesebbet szerepeltem a
televízióban. Pontosab-
ban, miután távozott az
elõzõ kormányszóvivõ és
Gál J. Zoltán kabinet-
fõnök látta el a kormány-
szóvivõi feladatokat is,
mivel õ nagyon elfoglalt,
sokszor én tartottam a kor-
mányszóvivõi sajtótájé-
koztatókat. Gyakorlatilag
tehát ugyanazt csináltam,
amit jelenleg kormányszó-
vivõként teszek. Ezt meg-
elõzõen a miniszterelnök
beszédírója voltam. 

Elõtte több mint 10 évig
voltam újságíró. Volt idõ-
szak, amikor politikai új-
ságíróként dolgoztam, de
alapvetõen gazdasági új-
ságíró voltam. AVilággaz-
daság tõzsde rovatát vezet-
tem, hasonló pozíciót töl-

töttem be a Bank és Tõzs-
de címû lapnál, majd a
Magyar Hírlapnál lettem
a gazdasági rovat vezetõ-
je, a Magyar Televízióban
pedig az Üzleti Híradó-
nak a felelõs szerkesztõje. 

– Mennyire tartja egye-
dinek az Ön esetét, vagy

úgy gondolja, hogy ke-
mény munkával bármely
cigány fiatal, bármely fia-
tal eljuthat idáig?

– Abban, hogy most ezt
a munkát csinálhatom,
nyilván benne van az
elõzõ 15 év. A nagyon sok
és kemény munka mellett

azonban rengeteg szeren-
cse is kellett hozzá. A sze-
rencse alatt értem azt is,
hogy édesapám révén gye-
rekkoromban bekerültem
a cigányértelmiség olyan
körébe, ahol olyan embe-
rekkel találkozhattam,
akikkel sajnos nem túl sok
cigány gyerek találkozhat.
Gondolok itt Péli Tamás-
ra, Lakatos Menyhértre,
Balogh Bélára – ma már
sajnos egyikük sincs kö-
zöttünk. Itt van viszont
Szentandrássy István,
Varga Gusztiék, de lehet-
ne még nagyon hosszan
sorolni. Õk mind olyan
cigány értelmiségiek, mû-
vészek, akik valami olyat
tettek le az asztalra, ami a
nem cigányok számára is
elfogadott és értékteremtõ
tevékenység volt nemcsak
Magyarországon, de egész
Európában is.

De szerencsém volt ab-
ban az értelemben is, hogy
amikor gimnáziumba ke-
rültem, olyan ember lett,
Papp László, az osztályfõ-
nököm, aki odafigyelt
rám. Úgy tekintett rám,
mint valami értékre, amit
neki meg kell mentenie. A

INTERJÚ

,,Nem eleve elrendelt
az, hogy az ember
ne tudjon kitörni abból,
amibe született...” 

Paksi Éva

Egyes vélemények szerint Daróczi Dávid a rendszerváltás óta a legfontosabb kormányzati
pozíciót betöltõ cigány értelmiségi. Kormányszóvivõként naponta találkozunk vele: õ a kor-
mány egyik arca. 
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tanáraimnak egy jelenté-
keny része csak azt látta,
hogy másképp viselke-
dem, mint a többiek. Nyil-
ván más kultúrkörbõl jöt-
tem: igazi roma fiú vol-
tam. Hogy valaki ebbõl
csak azt látja, hogy a diák-
ja nem úgy viselkedik,
mint a padtársa, és akkor
ez biztos rossz, értéktelen,
és ezért a hátsó padba ke-
rül; vagy ebbõl azt látja,
hogy ez egy nagyon nehe-
zen kezelhetõ gyerek, de
van benne valami, érde-
mes vele foglalkozni, nos,
szerencse kérdése, hogy
melyik típussal találkozik
az ember. Nekem ebben az
értelemben is szerencsém
volt.

Ha az eredeti kérdésre
próbálok válaszolni, ak-
kor ezeknek mind-mind
együtt kellett lenni ahhoz,
hogy idáig eljussak. An-
nak, hogy az édesapám az,
aki, én azt csináltam, amit
és annyit dolgoztam
amennyit, és olyan he-
lyeken dolgoztam, azt az
utat választottam, amit, és
ezenkívül volt még egy
harmadik, a szerencsefak-
tor. Ebbõl akármelyiket
kivennénk, biztos, hogy
nem ez lett volna a vég-
eredmény. 

– Köztudott, hogy az
édesapja Choli-Daróczi
József pedagógus, író,
költõ, mûfordító. Azt is
nagyon sokan tudják,
hogy a Daróczi család az
egyik legbefolyásosabb, a
legtekintélyesebb és a leg-
ismertebb a magyarorszá-
gi cigány értelmiségiek
között. Minek, vagy kinek
köszönhetõ, hogy ebbõl a
családból ennyi értelmisé-
gi, ennyi közéleti szemé-

lyiség került ki? Elég, ha
példaként az unokatest-
vérei nevét sorolom: Mo-
hácsi Viktória, aki Euró-
pa Parlamenti képviselõ,
Daróczi Gábor, aki az
Oktatási Minisztérium
volt miniszteri biztosa,
vagy Batiz András fele-
sége, Debre Krisztina, aki
a médiában dolgozott,
vagy nem utolsó sorban
Daróczi Ágnes.

– Õszintén mondom,
nem tudom. Amikor errõl
szoktunk beszélgetni a
családban, általában abban
egyezünk meg, hogy ott
lehetett egy fordulópont,
hogy az én nagyapámat az
elsõ világháborúban elvit-
ték katonának, fogságba
esett és egy olasz nemesi
családnál volt szolgáló.
Ennek köszönhetõen na-
gyon sokat változott a vi-
lágszemlélete. Megtanult
németül, olaszul. Amikor
hazajött, földosztás volt a
falujában, Bedõn. Általá-
ban a cigányok nem kap-
tak földet. Az én nagy-
apámról azt mesélik, hogy
õ pontosan értette, hogy
mi ennek a jelentõsége. A
család elmesélése szerint
vitte magával a kaszát és
odaállt a földosztó bizott-
ság elé és azt mondta, már
pedig neki is adjanak föl-
det. És kapott. Kemény,
szigorú ember volt. A fiait
arra tanította, hogy mind-
egyiknek nagyon tisztes-
ségesen, nagyon kemé-
nyen kell dolgoznia. Ebbõl
a szempontból nem ismert
megalkuvást. Eladta min-
denét, fölköltözött Csepel-
re, ahol ma is meg van a
Cigánydomb nevû hely, de
ma már nem cigányok lak-
nak ott. Õ pontosan tudta,
hogy az összes gyermekét
a Csepel- Vas és Fém Mû-

veknél kell elhelyezni,
hogy mindegyik dolgoz-
zon és valamilyen szak-
mát tanuljon. Az én édes-
apám is ebbe a mókus-
kerékbe került: õ alap-
vetõen segédmunkásként
dolgozott bányákban, ön-
tödében, volt parketta csi-
szoló, majd felnõttként
kezdett el tanulni. Azt hi-
szem, ha valami sorsfor-
dító lehetett a családnak a
történetében, akkor az a
nagyapám és az õ világ-
látása lehetett.

– Az édesapja vagy az
édesanyja volt az, aki in-
kább motiválta és meg-
követelte a tanulást, vagy
Önnek nem kellett ilyen
motiváció?

– Hát persze, hogy kel-
lett! Emlékszem, amikor a
gimnáziumba jártam, ci-
gány körökben azonban
már felnõtt férfinak szá-

mítottam, megkaptam a
nagybátyáimtól, hogy ne-
kik ennyi idõs korukban
már gyerekük volt, én meg
még mindig iskolába já-
rok. Akkor még egy kõ-
bányai gyár udvarán egy
szükséglakásban laktunk,
ahol nem volt melegvíz,
fával kellett fûteni. Tu-
dom, ennél sokkal rosz-
szabbul is élnek cigányok,
a mi családunkban is van-
nak olyanok, akik a mai
napig putrikban laknak,
istállóból átalakított laká-
sokban. A gimnáziumi
osztálytársaimhoz képest
viszont nagyon szegé-
nyeknek számítottunk.
Engem ez rettenetesen za-
vart, nagyon rossz érzés
volt.

Az édesanyám tisztessé-
ges, kétkezi, nagyon egy-
szerû cigány asszony. 

Már nem hord népvise-
letet, sokszor nadrágban
jár, és nagyon régóta rö-
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vid haja van. De tõle kap-
tam útravalóul azt, hogy
ahhoz, hogy eljussak
oda, ahova egy nem ci-
gány eljuthat, nekem
kétszer többet kell ten-
nem. A kollégáim itt a
Miniszterelnöki Hivatal-
ban azt mondják, hogy
munkamániás vagyok,
merthogy korán reggel
érkezem, este pedig késõn
megyek haza.

– Nem lehet, hogy
egyébként is a munka
megszállottja lenne?

– Nem. Azt hiszem, ez
alapvetõen otthonról ho-
zott dolog. Az apukám
volt az, aki viszont meg-
követelte tõlem, hogy tan-
ulnom kell. Õ a saját pél-
dájából pontosan tudta,
hogy ez az az út, ami
elõre vezet.

– Olvastam Önrõl, hogy
papnak készült. Miért és
aztán miért nem lett az?

– Elhivatottságból. És
hogy miért nem lettem az?
Jezsuita szerzetes akartam
lenni, el is mentem Sze-
gedre, ahol a novíciusok
vezetõjével sokat beszél-
gettem. És ott kiderült,
hogy jobban át kell ezt
még nekem gondolnom,
mert nem biztos, hogy le
tudok mondani például a
családalapításról. Hazajöt-
tem gondolkodni, szere-
lembe estem, és aztán
másképp alakult az éle-
tem.

– Sosem merül fel a kér-
dés, mi lett volna akkor,
ha...?

– Azért nem, mert úgy
gondolom, hogy jelenleg

is ugyanazt csinálom. A
papság is arról szólt volna,
hogy az ember azért dol-
gozik, hogy valami jót te-
gyen, és ne csak a saját
maga számára, hanem egy
nagyobb közösségért. Sze-
rintem az újságírónak is
alapvetõen ez a dolga:
hogy az igazságért har-
coljon és számon kérje a
politikusokon, a gazda-
gokon, a befolyásos em-
bereken, a hatalmon lévõ-
kön, ha nem tartják be a
szabályokat, vagy azt,
hogy miért nem alakítják
úgy a szabályokat, hogy a
többi embernek is jó le-
gyen. Ebben az értelem-
ben ma sincs másképpen:
azt gondolom, hogy az a
politika, amit a miniszter-
elnök képvisel, jó az or-
szágnak, ezen keresztül tu-
dunk elõre jutni, még ak-
kor is, ha ez most átmene-
tileg nehézségekkel és fáj-
dalommal jár. De ezt el
kell viselni annak érdeké-
ben, hogy késõbb jobb le-
gyen. Erre az áldozatra
szükség volt ahhoz, hogy
az Európai Uniós pénzeket
meg lehessen kapni. Ha
nincsenek ezek az intéz-
kedések, akkor most nem
beszélgethetnénk arról,
hogy az Európai Uniótól
kapott 8 ezer milliárd fo-
rintnyi fejlesztési forrást
mire költsük el. Ez pedig
kell ahhoz, hogy Magyar-
ország egy sikeres ország
lehessen. És azt gondol-
tam, hogy ez a politika,
még ha nem is tud látvá-
nyos, azonnali, gyors,
nagy változásokat hozni
az emberek, köztük a ro-
mák életében, de akkor is
ez az a politika, ami elõre
visz. Ha én ehhez valamit
hozzá tudok tenni volt új-
ságíróként, akkor az nem
lehet más, mint a kommu-

nikációban való munka.
Ebben az értelemben most
is ugyan azt csinálom,
amit csináltam volna pap-
ként, vagy amit csináltam
újságíróként: azért dolgo-
zom, amirõl azt gondo-
lom, hogy jó az emberek-
nek.

– Sokat cikkeznek Ön-
rõl: én azt gondolom, ez
elsõsorban a származásá-
nak és nem annak szól,
hogy szóvivõ lett. Ma ez
még ,,különlegesnek”
számít, pedig az lenne a
jó, ha természetes lenne,
hogy egy cigány fiatal is
betölthet bármilyen posz-
tot. Mikor jutunk el idá-
ig?

– Nem tudom. Itt bent
soha nem volt ez téma se
pro, se kontra. A minisz-
terelnökkel soha nem be-
szélgettünk errõl. Azt gon-
dolom, hogy az sosem le-
het szempont, hogy ezen
most nyer, vagy veszít a
politika, hanem csak az,
hogy az illetõ alkalmas-e a
poszt betöltésére, függet-
lenül attól, hogy cigány
vagy nem. Nyilván, ami-
kor már tudtam, hogy én
leszek a kormányszóvivõ,
akkor persze gondolkod-
tam azon, hogy nekem
feladatom-e ezt felvállalni,
vagy sem.

Készültek olyan kutatá-
sok, amelyekbõl az derült
ki, hogy ezen a kormány
inkább veszíthet, mint
nyerhet. Sokkal nagyobb
az elõítéletesség a cigá-
nyokkal szemben annál,
minthogy ez pozitív hoza-
dékot jelentsen a kormány
számára. Voltak olyan fel-
mérések is, amelyekbõl az
derült ki, hogy ebben az
értelemben sajnos nincs
érdemi különbség a kor-

Fotók: Nyári Gyula
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mánypárti és az ellenzéki
szavazók között. Ezen so-
kat gondolkoztam, de az-
tán mégis úgy döntöttem,
hogy ezzel nem kell törõd-
nöm, mert ha a miniszter-
elnöknek ez nem számí-
tott, akkor nekem sem kell
azzal foglalkoznom, hogy
emiatt õ veszít-e a nép-
szerûségébõl vagy sem.

Szerencsére vagyunk
már néhányan, akik nem
cigányügyben tettek le va-
lamit az asztalra. Arra gon-
dolok, hogy valakibõl nem
sikeres cigány politikus
lett, vagy nem egy romák-
kal foglalkozó televíziós
mûsorban lett mûsorveze-
tõ, hanem – ami szerintem
ebbõl a szempontból sokat
számít –, hogy például
valamelyik hírmûsornak
az arca egy cigány ember,
vagy hogy nem cigány
mûsorban egy cigány em-
ber szerepel, hogy lehet
úgy politikus egy cigány
emberbõl, hogy nem ci-
gány politikával foglal-
kozik. Azt szeretném, ha
az embereket a szaktudá-
suk miatt ismernék el.
Tényleg vagyunk most
már néhányan ilyenek. Ez
igazolja, hogy igen, ér-
demes, van értelme, mert
tényleg kell hozzá sze-
rencse, nagyon-nagyon
sok munka, és nagyon sok
áldozattal jár a dolog, és ha
nehezen is, de mindez mû-
ködhet. Nem eleve elren-
delt az, hogy az ember ne
tudjon kitörni abból, ami-
be bele született, márpedig
ebbõl a szempontból, azt
hiszem, hogy ez a legfon-
tosabb. Viszont ha az em-
berben még csak a remény
sem él, hogy van értelme
ezen dolgozni, akkor nem
is fog soha kitörni. És azt
gondoltam, ha nekem erre
most lehetõségem van,

van rá eszközöm, akkor
ezzel muszáj élnem.

– Most csak cím-
szavakat mondanék. Arra
kérném, mondja el, hogy
mi jut eszébe róluk? Ci-
gánynak lenni 2007-
ben...

– Nehéz. Nagyon nehéz.
Akik engem látnak, azt
szokták látni, hogy valami
nem stimmel velem, de azt
nem tudják eldönteni,
hogy zsidó vagyok-e vagy
cigány? Egyébként miután
kineveztek, ezzel ,,vicce-
lõdtek” is az egyik szélsõ-
jobboldali portálon.

Ezzel együtt pontosan
tudom, hogy mi a különb-
ség akkor, amikor én me-
gyek be vásárolni egyedül
egy üzletbe és az eladó
odajön hozzám, és azon
dolgozik, hogy eladjon
nekem valami méregdrága
ruhát. Ha a húgommal me-
gyek be, akin viszont na-
gyon látszik, hogy cigány,
akkor nem az eladó jön
hozzánk, hanem a bizton-
sági õr és arra figyel, hogy
lopunk-e vagy nem.
Ugyanaz az ember va-
gyok, tehát pontosan tu-
dom, hogy mi a különb-
ség.

– Édesanya...

– Felelõsség. Édes-
anyám nagyon beteg. Volt
már két szívinfarktusa és
hát már nem nagyon tud
dolgozni. Igyekszik, de
már nem tud 8 órás mun-
kaidõben dolgozni, tehát
eltartani sem tudja magát.
Szerintem annál rosszabb
nem nagyon történhet az
emberrel, minthogy ki-
szolgáltatottá válik és
azon múlik, hogy meg-
tudja-e venni a gyógy-

szert, vagy sem, megtudja-
e venni magának az élel-
miszert, vagy nem, hogy
van-e aki segítsen neki.
Édesanyámnak szeren-
cséje van, mert én vagyok
neki. De nekem rossz
érzés, mert azt gondolom,
hogy a legtöbb embernek
ilyen lehetõsége viszont
nincs.

– Család...

– Sajnos nincs és ha ez
így folytatódik tovább, ak-
kor nem is lesz. Van
menyasszonyom, akivel 5
éve együtt élünk, de ez a
munka nem kedvez a
családalapításnak. Ko-
molyra fordítva a szót, a
nap 24 órájában bármikor
felhívhatnak és nekem
mindig mindenre tudnom
kell a választ. A hétvégén
is, a hét hét napján, fo-
lyamatosan készenlétben
kell állni. Reggel, amikor
eljövök, még alszik a pá-
rom, este amikor haza
megyek, már annyira fá-
radt vagyok, hogy egy
félóra, óra múlva elal-
szom. Alig találkozunk
egymással, de a rövidtávú
terveink között szerepel,
hogy most már így 35
évesen illendõ lenne csa-
ládot alapítani.

– Isten...

– Szeretet.

– Karrier...

– Nem tudom. Szeren-
cse és biztonság. Azt hi-
szem, alapvetõen a bizton-
ság.

– Cigánytelepek...

– Szégyen, hogy ma
még van ilyen. A nagybá-

tyám úgy élte le az életét,
hogy nagyon-nagyon ke-
ményen dolgozott, és még
sem sikerült kitörni a
szegénységbõl. Mór mel-
lett lakott egy nyomor-
telepen, idén halt meg.
Gyerekkoromban felnéz-
tem rá: büszke, komoly,
egyenes tartású cigány
férfi volt, aki talpig becsü-
letes és nagyon-nagyon
kemény kétkezi munkát
végzett. Rettenetes érzés,
hogy emberek úgy kényte-
lenek élni, mint ahogyan
az én nagybátyám is, és a
rokonságom egy része is
él. A telepfelszámolási
programra sokkal több
pénzt kellene költeni.

– Egyenlõ esélyek...

– Nincs. A törvények el-
vileg garantálják, hogy
egyenlõ esélyekkel indul-
hasson mindenki az élet-
ben. De hát mindannyian
tudjuk, hogy ez nem így
van. Elég csak arra gon-
dolni, hogy hogyan minõ-
sítenek gyerekeket az is-
kolába kerülésük elõtt.
Valóban fogyatékos-e
minden gyermek, akit a
kisegítõ iskolákba iratnak
be vagy küldenek, vagy
pedig nem. Tudjuk sajnos,
hogy sokszor egyszerûen
azért kerül oda, mert ci-
gány. Ezen a területen ren-
geteg tennivaló van még.
Számomra ez volt az
egyik fontos szempont,
amikor elvállaltam a kor-
mányszóvivõi felkérést: a
kormány elkötelezett an-
nak érdekében, hogy ezen
változtasson, és nemcsak
erõsebbé, de igazságosab-
bá is tegye Magyaror-
szágot.

– Köszönöm a beszél-
getést!
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Az egyeztetés mûvészete,
a közvetítés tudománya

Józsa Zoltán

Az Észak-Magyarországi Mediátorok Egyesülete a Partners Hungary Alapítvány segítségé-
vel, egy összefüggõ programcsomag keretébe ágyazott tréningsorozat eredményeképpen
szervezõdött. Profilja a konfliktuskezelést és megelõzést célzó mediációs tevékenység. A civil-
formáció központja Ózdon, a Civil Házban kapott helyet. 

Lapunkat az egyesület mun-
kájáról Kónya Béla elnök,
nyugalmazott munkaügyi
fõtanácsos tájékoztatta. 

,,Civil vagyok”

Kónya Béla úr a közélet
iránt elkötelezett ember, aki
különbözõ közösségi akciók
kezdeményezõje, aktív részt-
vevõje. Nagyon fontosnak
tartja a civil szféra erõsödé-
sét, mert véleménye szerint a
különbözõ társadalmi kér-
dések, problémák megol-
dása a civil szervezetek
nélkül elképzelhetetlen. A
motiváció okairól a követ-
kezõket mondta.

– Valószínûleg a gyöke-
reim... Gyártelepi munkás-
család sokadik gyermeke-
ként nem csak a gyakori
zsíros kenyér evés emléke
lengi be emlékezetemet, ha-
nem egy kellemesen bizser-
getõ, szívmeleg érzés is,
amelyet ma divatosan úgy
neveznek, hogy kohéziós
erõ. Pályafutásom is a kö-
zösségi hatásmechanizmu-
sok erõterében fogantatott,
majd további életutam is arra
vezetett. Agrármérnöki dip-
lomát szereztem, majd a
négy évtizedes pályán a tár-
sadalmi folyamatokkal ösz-
szefüggésbe szereztem egy
tanári, majd egy felsõfokú

munkaügyi, va-
lamint egy
esélyegyenlõsé-
gi szakképesí-
tést. A rendszer-
váltás elõtt vol-
tam gazdaság-
politikai mun-
katárs, majd ter-
melõszövetke-
zeti elnök, a
rendszerváltást
követõ húsz év-
ben – nyugdíja-
zásomig – a
munkaügyi szak-
igazga tásban
dolgoztam. Ám
igazán nem bír-

tam egy helyen megülni,
tagja vagyok az Alkotó Kép-
zõmûvészek és Írók Or-
szágos Szövetségének, va-
lamint elnökségi tagja a
Vöröskereszt Ózd Térségi
Szervezetének. Most már a
szó mindenféle értelmében a
,,civil” vagyok – hangsú-
lyozta Kónya Béla.

Kulcsszerepben
az együttmûködés

Az 1994-ben alakult Part-
ners Hungary Alapítvány
elsõdleges céljául a demok-
ratikus átalakulással együtt-
járó konfliktusok megelõ-
zését és kezelését tûzte ki.
Minden társada-
lom hosszú tá-
vú, egyensúly
irányába mutató
mûködésének
elengedhetetlen
feltétele, hogy
alternatív tech-
nikákat honosí-
tanak meg, így
van ez Magyar-
országon is. Mi-
ért fontos a tár-
sadalmi beszéd
kialakítása min-
den területen, az
eltérõ csoportok
érdekeinek ki-
fejezése, egyez-

tetése? Hogyan tudnánk
egyeztetni a számtalan kü-
lönbözõ szereplõ szerte-
ágazó érdekeit? Miként lehet
megoldást keresni a helyi
problémákra a társadalom
különbözõ szektoraiban?

– A fejlett kapitalista or-
szágokban számos megol-
dás van, így például egy ci-
vil szervezet rugalmas tud
lenni a gyakori változások-
ra, hatékonyan tud többféle
együttmûködésben részt
venni. A Partners Hungary
Alapítvány egy nemzetközi
partner hálózat ,,helyõrsé-
geként” mintegy elõfutára
hazánkban ennek a demok-
rácia technikának. Tevékeny

Újszerû kezdeményezés, modellszerû mediációs
tevékenység az észak-magyarországi térségben.

Kónya Béla egyesületi elnök Dr. Herbai István egyetemi tanár
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szerepet vállalt az Ózdi Ro-
ma Együttmûködési Prog-
ram adaptációjának folya-
matában, Dr. Herbai István
egyetemi tanár vezetésével.
A program célja az észak-
borsodi város, Ózd, tízezres
lélekszámot meghaladó ro-
ma társadalma érdekérvé-
nyesítõ képességének erõ-
sítése és integrációs törekvé-
seinek segítése. Az elsõ lé-
pés a folyamatban a helyi
kisebbségi önkormányzaton
belüli kooperációs készség
kialakítása volt. Ezt a ki-
sebbségi önkormányzat és a
város roma civil szerve-
zeteinek együttmûködésén
alapuló, dokumentált kap-
csolat kiépítése követte. En-
nek érdekében roma szer-
vezetek kerekasztalának lét-
rehozásában mûködött közre
az Alapítvány. Ilyen módon
a szervezett keretek között
mûködõ ózdi roma közösség
hatékonyabb és tervszerûbb
érdekérvényesítõ kapcsola-
tokat képes kialakítani a
városi vezetéssel együtt. Ezt
követõen tematikus városi
kerekasztalok jöttek létre a
helyi roma integráció egyes
kérdéseinek szakmai jellegû
kezelésére. Egy speciális tré-
ningsorozat eredményekép-
pen az Észak-Magyarorszá-
gi Mediátorok Egyesülete
2007. február 8-án került be-
jegyzésre. A Partners Hun-
gary Alapítvány a közremû-
ködésével egy olyan civil
kezdeményezés megjelení-
tésére vállalkozik, amely –
nem hagyományos – konf-
liktusmegelõzõ és kezelõ
módszer bemutatására tesz
kísérletet. A projekt kere-
tében a mediációt, mint a tár-
sadalmi párbeszéd egy olyan
specifikus formáját láthatjuk
mûködés közben, amely
képes megjeleníteni egy
idõben a cél és az eszköz
egységét. Nem tipikus ez a
módszer abban a tekintet-
ben, lévén hogy mind geo-
politikai, mind szociálpszi-
chológiai szempontból
komplex módon érinti meg
a Nádasd–Hangony–Sajó

völgyrendszer agglomerá-
ciójában jellemzõ társadal-
mi kohéziós sajátosságok
milyenségét, fejlõdési és
mozgásirányait, mikro- és
makro viszonylatokban egy-
aránt. Egyes számú prioritás
a kívánatos – eukonforn –
befolyásolni a szerepvál-
lalókat azáltal, hogy Ózd és
vonzáskörzete önkormány-
zatainak együttgondolko-
dását próbálja orientálni a
mediatív technikák irányá-
ba. Így válhat az egyesület a
különbözõ szervezetek, in-
tézmények tagjainak, mun-
katársainak olyan többcélú,
regionális egyesülésévé,
amely önálló civil szerve-
zetként, fõ tevékenységének
a konfliktusok mediációs
úton és eszközökkel való
kezelését tekinti. Teszi ezt
annak érdekében, hogy a
tágabb társadalmi környezet
számára színes és sokrétû
együttmûködési viszonyokat
teremtsen – folytatta beszá-
molóját az egyesületi elnök. 

Regionális
szerepvállalás

A mediátor egyesület te-
vékenysége földrajzilag azt a
területet hivatott lefedni,
amely a Nádasd, Hangony
patakok és a Sajó folyó víz-
gyûjtõ területén helyezkedik
el, Ózd, Putnok, Kazincbar-
cika városok és vonzás-
körzeti településeik tartoz-
nak ebbe a régióba. A régió
egykor hazánk egyik kohá-
szati és bányászati központja
volt. Az Európai Unió rend-
szeréhez való illeszkedés
viszont egyre több követel-
ményt támaszt, amelynek a
térség szeretne eleget tenni
annak érdekében, hogy to-
vábbra is benn tudjon ma-
radni az országos és egyben
a környezõ világgazdasági
vérkeringésben. Az utóbbi
években az önkormányza-
tok, a civil szervezetek, a
versenyszféra, egymással
együttmûködve kezdtek el
az aktuális kérdésekre, ak-
tuális válaszokat keresni és
adni. Az elnök arról is tá-

jékoztatott, hogy a konflik-
tusok megelõzése érdekében
a szervezet felvállalja olyan
szociális, oktatási, kulturális,
foglalkoztatást elõsegítõ
koncepciók közvetítését –
mediálását – amelyek egy –
szakmai jellegû – civil
szervezet kompetenciájának
körébe tartoznak. Az egye-
sület tagjai megkülönböz-
tetett figyelemmel tevékeny-
kednek a roma-roma, vala-
mint a roma- nem roma
együttmûködés kialakítása,
erõsítése érdekében. Az
egyesület szervezeti jövõké-
pét illetõen egy olyan régiós
társadalom kialakulásáért
tevékenykedik, melynek
tagjai és fontos közéleti
szereplõi képesek már a
konfliktusok egy részének a
kialakulását is megelõzni,
illetve az együttmûködés
révén készek oldani, eny-
híteni azokat. 

Szakmai misszió

Az emberi kapcsolatok men-
tén lépten-nyomon jelenlévõ
konfliktushelyzetek kezelése
kizárólag szakmapolitikai
eszközökkel és módszerek-
kel rendkívül nehéz, bár
egyértelmûen csak így tisz-
tességes. Történelmi táv-
latokból már meglehetõsen
tisztul a kép abban a tekin-
tetben, hogy milyen defi-
citek voltak a rendszervál-
tásig a ,,demokrácia techni-
kákban”. Napjainkban úgy-
szintén rendkívül széles a
konfliktuslehetõségek reper-
toárja. A helyzetet még to-
vább színesíti, hogy a dön-
tési szintek decentralizálásá-
val párhuzamosan zajlik a
társadalom tagjainak anyagi
és egzisztenciális értelem-
ben vett differenciálódása is.
Ez pedig ,,kiváló táptalaja” a
konfliktusok újratermelõ-
désének. Mivel ez a kapita-
lista viszonyoknak a ,,saját-
ja”, így a kezeléssel kapcso-
latos metodikákat ki kell
dolgozni, karban kell tartani,
sõt folyamatosan fejleszteni
is kell ezt az eszköztárat.
Olyannyira, hogy a szakmai

mûhelymunkák szintjére
kell fejleszteni a ,,civilsé-
get”, s egy jólértelmezett
elhivatottsággal és küldetés-
tudattal kell kvázi ,,hadat
üzenni” a versenyszférának
és a mindenkori aktuálpoli-
tikai doktrináknak. Nem
lehet ugyanis figyelmen kí-
vül hagyni azt a körülményt,
hogy a konfliktus források
objektíve léteznek, az el-
szegényedés és a gazda-
godás törvényszerûségei
úgynevezett automatizmu-
sok, tetszik – nem tetszik
léteznek. Ezek a jelenségek
szükségleteket szülnek, ezek
a szükségletek megoldásra
várnak. Ebben a ,,páter nosz-
ter”-ben lehet az egyik leg-
korszerûbb és leghatéko-
nyabb kezelési eljárás a me-
diáció. Ez az a kihívás,
amely szükség is és lehetõ-
ség is egy szakmai misszió
tárgyi, technikai, személyi és
szellemi struktúrájának lét-
rehozására és mûködtetésére
vonatkozólag. Ezt a missziót
vállalta fel az Észak-Ma-
gyarországi Mediátorok
Egyesülete – mondta Kónya
Béla úr. 

Az egyesület, a ,,Szövet-
ség az Integrációért” elne-
vezésû civil partnerével kon-
zorciumban két pályázatot is
benyújtott a Nemzeti Civil
Alapprogram tenderére. Az
egyik a térségi bemutatko-
zást szolgáló ,,Közéleti Sok-
szög” címû civilbarát road
show, a másik a rövid és
középtávon elképzelt mû-
ködési struktúra alapjait
szándékozik lerakni, mely-
nek programneve ,,Szocio-
szervíz”. Utóbbi már egy
térségi összefogást is repre-
zentálna, mivel egy regio-
nális konfliktuskezelõ há-
lózat formájában feltételez-
ne egy ózdi központtal mû-
ködõ Borsodnádasd, Arló,
Hangony, Bánréve, Borsod-
bóta mikrokörzeti hálózati
pontokkal strukturált szol-
gáltatási tevékenységet. A
felkészítést szolgáló képzési
programok már rendelke-
zésre állnak. 
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yiladozó értelmû negyedikes polgárista voltam.
1944-et mutatott a naptár. Éppen abba a
korosztályba tartoztam, amelyik ismerkedni
kényszerült a leventével. Tanítás helyett ott
gyakorlatoztunk a Piac-téren. Nem tudtam

akkor mire vélni e nagyon sietõs kiképzést. Még csak
nem is sejtettem mindaddig, amíg egyik reggel megpil-
lantottam Gizike blúzán a sárga, hatágú Dávid csillagot.
Akkor még nem tudtam felmérni e megbélyegzés,
megkülönböztetés jelentõségét. Félve kérdeztem rá:
Miért tetszik viselni ezt a sárga csillagot Gizi néni? Azért,
mert zsidó vagyok, válaszolta kissé restelkedve, szem-
lesütve. Aztán megláttam a sárga csillagot Zoli zakójá-
nak hajtókáján, az öreg ténsasszony blúzán is. 

A sárga csillag megbélyegzett, elkülönített, kire-
kesztett, s vele, viselésével szomorúság költözött Klei-
nék lelkébe, s ez úgy sugárzott ki, mint az atom, az egész
környezetet, a Csisznyikót szomorúság fellege fedte be.
Ha sokan nem is tudtuk akkor, mit is jelent, mi lesz a
következménye, de már sejtették az öreg cigányok, nem
lesz jó vége, közeleg a vészterhes idõszak. S ha a zsidók-
nak ilyen sorsot szántak, akkor következünk mi, romák.
Csak az volt a kérdés, mikor és hogyan? Mert a szorvá-
nyokban élõ zsidókat nem volt nehéz megbélyegezni,
elkülöníteni. Ám mi történjék egy telep cigányságával?
Hol, hogyan kezdjék? A Klein-féle szatócs üzlet ajtaján
kattant a lakat, még csak annyi sem szivárgott ki, kik
voltak a tettesek, letartóztatták-e? Elvitték a sánta lábú
Zolit, az öreg nagyságost, meg a búzakék szemû Gizikét.
Azóta sem hallottam róluk. Felfalta, elpusztította õket a
Gonosz-szellem. És csupán néhány napot kellett várni,
hogy a rettegés átterjedjen a cigányságra is. Ezt csak
olykor-olykor az égi mennydörgés csillapította, a bere-
pülések, a közeledõ front zaja-levegõje, amelynek pus-
kaporos illatát szinte már érezni lehetett. Látni, meg ész-
lelni pedig, hogy úrrá kezd lenni a német vezetésen a
fejvesztettség, a zûrzavar, s ilyen lelkiállapotban, no meg
a háború vesztés árnyékát elõrevetítés tudatában ki-
merülni látszott a koncentráló képesség, a sátáni ideoló-
gia elõrekidolgozott tervének a megvalósítása. Csak en-
nek tudhatom be, hogy miután egy késõ esti mozi-elõ-
adást követõen a cigányokat egy csoportba terelve be-
zárták a községháza pincéjébe, másnap délután az éjsza-
kai bombariadó riasztó hatására, no meg a front köze-
ledése miatt kénytelenek voltak szélnek ereszteni vala-
mennyiünket.

Éreztük a veszélyt, hogy a halál torkából menekül-
tünk. De hová? Vissza a cigánytelepre, ahol a tapasztaltak
után még csak növekedett a zûrzavar, vad hírek keltek
szárnyra, de a városban batyuzó cigányasszonyok már
felfedezték a gettót. Látták Gizikénket, a falábú Zolit, s
éhségüket csillapítandó a darizott ételbõl etették meg
õket. A Csisznyikóban egyre sûrûsödtek a csendõrök el-
lenõrzései. Utóbb már naponta jöttek. Elsõsorban azokat
keresték, akik ételt adtak a gettóba zárt zsidóknak. Be-
vitték, megverték õket. Ezt elmondták a cigányvárosban
mindenkinek. Ha ideig-óráig is, de hatott a megfélemlítés.
Néhány nap múlva azonban még ezt is elvették a segíteni
akaró cigányokról. Jött a hír a Csisznyikóba: elvitték Zo-
liékat. Kiürült a gettó.

Következünk mi, cigányok!? Szinte érezni lehetett a
megszeppentséget, a kilátástalanságot, a tehetetlenséget
az öreg romák arcán, mozdulatain, bénultságán. Mind
sûrûbben kerítették be a csendõrök a Csisznyikót. Ürügy
a fertõtlenítés, valójában mindig kerestek valakit. Nem
egyszer eszükön túljárva a gledícsia bokrok között jutot-
tak ki a gyûrûjükbõl, s mentem a polgári iskolába a Pe-
tõfi utcára. Ha késtem megbüntettek, békaügetésben kel-
lett körül ugrálnom az épületet.

Átéltem légi csatát, nappali fényt árasztó éjszakai
Katyusa vijjogásokat, éltem bunkerban, s szinte éreztem,
hogyan fogy el a levegõ a hadban állók között, s titkon
reménykedtem a romákkal együtt, hogy megmenekü-
lünk. A nácik cigányt-zsidót elemésztõ ideológiáját kiter-
velõ csonka, fertõzött agyú vezérei az idõvel száguldot-
tak versenyt. És alul maradtak, mert már sem erejük, sem
idejük nem maradt arra, hogy sátáni programjuk teljesen
megvalósuljon. Csonkán maradt, félbe maradt, torzó lett,
de olyan, amelynek nyomai ott éktelenkednek bélyeg-
ként az emberiség homlokán, s míg ember él a Földön,
örökre emlékeztetni fognak: a gázkamrák emberszelle-
meket emésztõ füstje ismét felszállhat, ha nem fogjuk le
az újjáéledõ nácizmus kezét, ha nem írtjuk ki e gonosz
szellemet.

A véletlennek köszönhettük 1944 õszén megmene-
külésünket. Óráról-órára közeledett a front, ám a nácik-
nak mégis maradt annyi ereje, hogy egyik reggel a
csendõrök segítségével összetereljék a Csisznyikó fel-
nõtt férfi cigányságát a tizenéves fiúktól az aggas-
tyánokig. Teherautókra zavartak fel bennünket és esõben
indultunk el Szolnok irányába anyáink, nõvéreink,
testvéreink jajveszékeléseinek kíséretében. Utunkat
Szajolig dögök, lótetemek, kilõtt, füstölgõ harcijár-
mûvek, rokkant szekerek, sebesültek és halottak kísérték.
E szörnyû látványt õrizve emlékezetünkben SS-ek,
csendõrök felügyelete mellett bombatámadások kí-
séretében láttunk hozzá Szajol alatt, a Tisza mellett tank-
csapdákat ásni. Étlen, szomjan. Amikor a fõvárosba uta-
zom, itt mindig eszembe jutnak a fájó, keserû emlékek,
azok a percek, órák, napok, amikor a fagyos földben
maradt marharépával csillapítva éhségünket, mene-
kültünk úttalan utakon, szántóföldeken, gödrök, lankák
között a deportálás elõl. Féltünk, hogy elfognak? Aho-

N

Farkas Kálmán

Átok
és
fõhajtás



LD2007. augusztus 13

gyan visszapergetem emlékezetemben a pillanatokat azt
mondhatom, hogy nem jutott eszünkbe félni! Csak
egyetlen gondolat vésõdött belénk: élni!

És sikerült. Fellélegzett a cigányság. Együtt éltünk
csóróságunkkal, lelkünkbe telepedett félelmeinkkel, s
megszokott éhezéseinkkel. Hegednek a sebek, halványul
az emlékezet, a drámai képek már csak kísértetként jár-
nak vissza, s ha a nácizmus újjáéledésének nem látnánk,
nem tapasztalnánk világszerte a próbálkozásait, itt-ott
térhódításait, talán félelmeink kihunynának. Ám így nem
nyugodhat a lelkiismeret, fel kell ráznunk az új nemze-
dékeket, figyelmeztetni a veszélyekre. 

Élményeinket, a zsigereinkbe ható fájókat, a keser-
veseket, a drámákat, a megélteket, az álmainkba vissza-
lopakodókat életre kell keltenünk, lelket lehelni beléjük,
s átadni unokáinknak. Csak így élhetnek, mert élniük
kell tovább, s hathatnak szívre, elmére nemzedékeken
át. 

Soha nem felejtem el, amikor az öreg Feldmann
Lajos haza tántorgott Auschwitzbõl, s oda állt anyám elé,
hogy megkérje özvegyen maradt Malvin néném kezét.
Nem kérdeztük, mert tudtuk, mi történt elsõ feleségével,
s nyolc gyermekével. Nem akartuk felszakítani a sebe-
ket. Mégis, amikor olykor-olykor meg akarta osztani a
fájdalmát, annyiszor kapott sírógörcsöt, s képtelen volt a
megélt borzalmakon úrrá lenni. Nem az egyetlen vegyes
házasság családunkban. De más cigány, zsidó vagy ma-
gyar családban sem. Feldmann kikísérte Malvin nénémet
is a temetõbe. Ezt a csapást már nem tudta sokáig elvisel-
ni. Bezárkózott, kerülte az embereket, s néhány hónap
múlva követte a sírba. 

Nem szeretni, elviselni kell az évfordulókat. Különö-
sen akkor, ha azokhoz drámák tapadnak. Valamiért mé-
gis igen fontosak. Azért, mert emlékezni illik róluk. Van-
nak, akik ezt szívbõl, fájdalmukból teszik, hiszen elve-
szett õseikre emlékeznek, a hatalom meg hivatalból, kü-
lönben megszólná a világ. Így aztán, összefonódva, hiva-
talos kegyeleti ünneppé degradálódik az emlékezés. Et-
tõl félek, mert úgy vélem, hogy míg az öröm megoszt-
ható, s igazán csak mással, másokkal együtt nemesül
boldog pillanattá, a fájdalmat elviselni, valaki elvesztését
megélni, újraélni csak egyedül képes igazán az ember. S
a zsidóság mellett a cigányság elpusztítását megtervezõ
náci ideológia mégis arra kényszeríti az emberiséget, az
egyént, a társadalmakat, hogy a holokausztra kollektívan
emlékezzék. És erre lekiismeretem szerint készülnöm
kellett. Ezt sugallta énem, megaláztatásaim, a cigánysá-
got ért dráma, amely csaknem saját életemben is bekö-
vetkezett.

Csodálkozni lehet-e ezek tudatában, hogy aprióri és
tudati létemben hordoztam a tervet, s megálmodtam mi-
lyen legyen a Cigány Áldozatok Emlékmûve? Ezt az ál-
mot osztottam meg dr. Vincze Istvánnal, a megye fõ-
építész mûvészével, akinek kíséretében a Miskolc-Ta-
polca melletti hegyen kiválasztottuk azt az életkövet,
amely 1993 óta mint jelkép ott áll vörös mûmárvány fö-
lött, hirdetve a cigányság viharos életét oldalában a
cigánykerék, elõtte kovácsolt vas amfora, s a felirat im-
már két nyelven: magyarul és cigányul. ,,Anda le mudar-

de romengo seroipe. Gondolataink a cigány áldozatokra
szállnak.” Ezeket a fájdalmakat, örök sebeket feltépõ
gondolatokat hirdeti Magyarország jelenleg egyetlen
kõemlékmûve, amely a gázkamrákban füstté vált õseink-
nek állít emléket.

Örök sebeket említek. Igen, mert az Idõk végtelen-
ségéig figyelmeztetnek a Gonoszra, az emberiség, s ben-
ne a zsidóság mellett a cigányság ellen a sátáni ideoló-
giák alapján megtervezett és torzó drámákra. Olyan bé-
lyegre, amely ott éktelenkedik az emberiség homlokán, s
felkiáltójelként figyelmeztetnek ma is arra, hogy ami
akkor megtörtént, megismétlõdhet, ha nem mossuk tisz-
tára lelkiismeretünket.

Elpusztított, gázkamrákba, de a bolsevizmus gulág-
jaiba is zárt, malenkij robotra elhurcoltak is igazság-
tételért kiáltanak. A holocaust több mint fél évszázaddal
ezelõtt elkövetett borzalmaira emlékezve nem, vagy alig
esik szó a cigány áldozatok tízezreirõl. Illik is, tisztesség
is, de fõleg az igazság követeli, hogy az elpusztított ro-
mákról is szóljunk, akik füstté váltak, jeltelen sírokban
nyugszanak, akiknek feje fölött nincs sírkereszt és sem
átkot, sem imát nem mormol senki.

1993. április 27-én emlékezõk sokaságának részvé-
tele mellett került sor a Cigány Áldozatok Emlékmûvé-
nek felavatására. Dr. Várady József, a Debrecen-Nyí-
regyházi Püspökség püspöki elnöke, azóta kinevezett pá-
pai prelátus áldotta meg és szentelte fel. Görögkatolikus,
református, evangélikus papok, tiszteletesek ökome-
nikus istentisztelettel, imával, bibliai felolvasásokkal rót-
ták le kegyeletüket.

Gervai Tamás, a Debreceni Zsidó Hitközösség alel-
nöke, a külügyminiszter akkori megbízottja megrázó
szavakkal idézte a holocaust borzalmait, s a szemtanút:
,,A szokásos szelektáláson átesve, a cigányokat le-
vetkõztették, autóra dobálták és bevitték a gázkamrába.
Egy 50 m2-es helyiségbe ciánt eresztettek be, mely mint-
egy 5 perc alatt végzett a szerencsétlenekkel. Ezután a
hullákat folyamatosan dobálták az égõ kemencébe. Az
égetés három órán át tartott, s az elsõ 24 óra alatt 2200 ci-
gányt gázosítottak és hamvasztottak el. Másnap az egész
láger levegõje a szerves anyagok égésénél tapasztalható
jellegzetes szaggal volt tele.”

Choli-Daróczi József költõ emlékmûavató beszé-
dében egyebek között a következõket mondta: Ez az
emlékmû ne csak mementója legyen a nácizmus cigány
áldozatainak, de figyelmeztetõ jel is. Figyelmeztetés ar-
ra, hogy a fasiszta eszme, a faji elõítélet minden korban,
minden társadalmi rendszerben felbukkanhat, sõt,
uralkodóvá is válhat újra, meg újra. Ez az emlékmû
emlékeztessen és figyelmeztessen! De mindenekelõtt
legyen zarándokhelye cigány és nem cigány nem-
zedékeinknek. Szívünkben megbékélés, gondolataink-
ban kegyeletes emlékezés. 

Akkor ott, április 27-én verõfényes tavaszi délután
megfogadtuk: amíg cigányok élnek e haza tájain, esz-
tendõrõl-esztendõre elzarándokolunk a Nyíregyházi
Északi temetõ Cigány Áldozatok Emlékmûvéhez, hogy
lerójuk kegyeletünket halottaink, a Holocaust áldozatai
elõtt.
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zóta, hogy 1979-
ben Bergen-Bel-
senben, az egy-
kori koncentrá-

ciós tábor területén elsõ
alkalommal emlékeztek
meg a cigány holokauszt-
ról és áldozatairól, évente
egyre több ország, mind
számosabb városában zaj-
lanak augusztus 2–3. kör-
nyékén hasonló rendezvé-
nyek. Az auschwitz-birke-
naui haláltábor cigány
részlegének felszámolása,
a hatalmon levõ fasizmus
legnagyobb roma-irtása,
tömeggyilkossága évfordu-
lóján emlékeznek és em-
lékeztetnek az Európa ti-
zenöt országából összesen
közel huszonháromezer
Auschwitzba hurcolt ci-
gányra, az 1944. augusztus
2-ról 3-ra virradó éjjelen
megölt foglyokra, de a más
lágerekben kivégzettek-
re/elhunytakra, s a meg-
szállt országok cigányte-
lepein és országútjai men-

tén – különösebb teketória
és elszámolási kényszer
nélkül – legyilkolt romák-
ra. 1939-1945 között utóla-
gos becslések szerint a két-
milliós európai cigányság
mintegy 10–30 százalékát
200–600 ezer romát gyil-
kolták meg. Bár egyre több
ismerettel bírunk, sajnos
igaza volt a nácivadász Si-
mon Wiesenthalnak: „so-
ha, senki nem fogja pon-
tosan megtudni hány ci-
gányt mészároltak le”.  

A gyásznapon – az év-
forduló természetébõl adó-
dóan – mindig az ausch-
witzi rémtett áll az emlé-
kezés tengelyében, s az ot-
tani áldozatok sorsát idéz-
ve fel, hajtanak fejet a töb-
bi, életétõl megfosztott ci-
gány elõtt is. A Birkenau
II.e szektorában mûköd-
tetett tábor felszámolása-
kor azonban – ezt kellene
mindenütt, minél jobban
nyomatékosítani – többrõl
volt szó. Az ottani romák

nemcsak áldozatok voltak,
hanem ellenállók, sõt hõ-
sök is. A náci hatalom el-
leni legnagyobb zendü-
léshez, a varsói gettóláza-
dáshoz persze nem mér-
hetõ a tettük, ám a Harma-
dik Birodalom valamennyi
koncentrációs táborában
példa nélküli volt, hogy a
halálra szántak, a halálba
indulók ellenálljanak, ne
adják olcsón az életüket. 

Az elsõ roma csoportot
Németország (benne az
egykori Ausztria) felõl
1943. február végén szállí-
tották marhavagonokba
zárva Auschwitzba. A töb-
bi rabhoz képest különle-
ges helyzetbe kerültek: A
többi fogolytól eltérõen a
cigányokat nem szelektál-
ták (azaz érkezéskor nem
ölték meg a gyerekeket és
a munkaképteleneket), a
családok együtt maradhat-
tak, dolgozniuk általában
csak a saját táborrészük ki-
építésénél kellett. A terhes

nõk szülhettek, sõt (micso-
da cinizmus?) a gyerekek-
nek itt játszóteret alakítot-
tak ki (miközben egy
másik lágerben, Buchen-
waldban, kétszázötven ro-
ma gyerek kiirtásán tesz-
telték le azt a Zyklon-B
gázt, amit aztán 1941-tõl
Auschwitz-Birkenau-ban
használtak a gázkamrák-
ban). A roma foglyok bal
karjára Z betût – a Zigeu-
ner rövidítését – és német
precizitással egy sorszá-
mot tetováltak. Ez a szám
került a láger nyilván-
tartásába, mert a megsem-
misítõ tábor teljesítményét
csak így lehetett ellenõ-
rizhetõvé tenni. Még az új-
szülöttekkel sem tettek ki-
vételt, innen tudható, hogy
a táborban 371 roma cse-
csemõ született meg, hogy
késõbb halálát is itt lelje.

Ahol nincs, ott ne keress!
Nehéz minderre bármiféle
logikus magyarázatot adni,
hiszen ahol orvosi esküt

ÉGÕ ÁLDOZAT

ÉVFORDULÓK – ESEMÉNYEK

A

Romák - A Z-63598 számú fogoly cigány nõ
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tett személyek szabadon
folytatnak a rabokon esze-
ment kísérleteket, ott iga-
zán nem lehet az emberi
elme mûködési rendje sze-
rint keresni az ok és okoza-
ti összefüggéseket. Szá-
mos eltérõ elképzelés él
arról, hogy milyen szándék
húzódhatott meg a külön-
leges, családi tábor létre-
hozása mögött. Tény –
Karsai László idézi egyik
tanulmányában a korabeli
jelentést –, hogy a romák
viselkedése az elõzõ évek-
ben is megnehezítette az
alkalmi hóhérok dolgát. A
mozgó gyilkoló egységek,
az Einsatzkommandók,
akiket az „alsóbbrendû
fajok egyedei és a társa-
dalomellenes személyek”
agyonlövésére küldtek szét
a birodalomban, jelezték a
gondjaikat, a kivégzésre
egybeterelt romák „fegyel-
mezetlen viselkedését”: A
zsidók agyonlövése egy-
szerûbb – írták – mint a ci-
gányoké. „Meg kell hagy-
ni, a zsidók nyugodtan
mennek a halálba. Egészen
nyugodtan állnak, míg a ci-
gányok üvöltenek, kiabál-
nak és állandóan mozog-
nak, amikor már a kivég-
zõhelyen vannak. Sõt
egyesek még a sortûz elõtt
beleugranak az árokba, és
megkísérlik halottnak tet-
tetni magukat.” (Ahelyett,
hogy szépen, birkaként
hagynák magukat, s nem
hátráltatnák a munkavég-
zésükben a „derék” ember-
mészárosokat.) 

Ugyancsak Karsai említi
meg: „A cigányoknak van
egy jellegzetes tulajdon-
ságuk. Egy õsrégi és
ösztönös bizalmatlanság a
hatóságokkal szemben.
Sokuk életét ez mentette
meg. A levéltári dokumen-
tumokból kitûnik, hogy –

a zsidó munkaszolgálato-
sokkal ellentétben – a
cigányok állandóan el-
szöktek. Nem maradtak
ott, ahova bevonultatták
õket, hanem az interná-
lótáborokból, a munkaszá-
zadokból a menekülést, az
elbújást, a szökést válasz-
tották. Nem engedelmes-
kedtek.”

Egyesek úgy vélik (pl.
Purcsi Barna Gyula, aki
„A cigánykérdés gyökeres
és végleges megoldása”
címû, igen jelentõs köny-
vében ír errõl) „a családok
együtt tartására az SS-nek
azért volt szüksége, hogy a
cigányokat valahogy ke-
zelni tudja: a családjuktól
elszakított cigányok ugya-
nis minden észszerûség
ellenére ellenálltak”. Hans

Reiter azt írja, hogy a „ko-
rábbi deportálásoknál meg-
tapasztalhatták, hogy mi-
lyen nagy a szintik és ro-
mák családi összetartása, s
hogy a szétválasztás mi-
lyen ellenállási akciókhoz
vezethetne”.

Mások azt a feltevést
erõsítik meg, hogy a „faj-
tiszta” cigányokon ere-
dendõen valamiféle indo-
germán származástani ku-
tatást akartak elvégezni. E
helyett azonban, mint tud-
juk, a mesterséges med-
dõvé tétel számtalan vál-
tozatával kínozták a fog-
lyokat. Ugyanakkor az ik-
reken is kísérleteztek, ho-
gyan lehetne a „felsõbb-
rendû germánokat” – a
szülések számát nem nö-
velve – szaporábbá tenni.

A cigányok szemein is kí-
sérleteztek, miként lehetne
mindenféle befecskende-
zéssel a „tisztafajú árják-
tól” elvárható kékké tenni
azokat. Mesterséges fertõ-
zéseket, fagyásokat okoz-
tak, hogy áldozataikon
teszteljék a sokszor telje-
sen hatástalan ellensze-
reket, illetve kezeletlenül
figyeljék és rögzítsék a
kóresetek halálig tartó le-
folyását, az áldozatok fo-
kozódó vergõdéseit.

A tábor és lakóinak sorsa
Himler 1943 júliusában
tett látogatásakor pecsé-
telõdött meg: a végsõkig
kiéheztetett, legyengült,
betegségtõl tizedelt romá-
kat látva, arra adott utasí-
tást, hogy a tábort fel kell
számolni. (Öten kaptak

Romák - Mengele cigány kísérleti alanyai
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egy kenyeret naponta, meg
fejenként egy-egy kanál
lekvárt és fél kiló karóré-
pát. Néha 5 dkg kolbászt és
2 dkg margarint is. Csoda,
hogy élõ halottként kóvá-
lyogtak?)

1944. február 1-jén tö-
meges, de meghiúsult kitö-
rési kísérletet jegyeztek be
a tábornaplóba. A lágerhez
közeli erdõbe munkára ve-
zényelt büntetõszázad tag-
jai igyekeztek kihasználni
a kínálkozó alkalmat. Leg-
kevesebb három cigány
volt a lelõttek között. (Ko-
rábban, 1943. november
27-én egyébként ellenállás
miatt egyébként 35 cigányt
küldtek a büntetõ század-
ba, s kettõt közülük késõbb
szökési kísérlet miatt ki-
végeztek.)

A cigánytábor lassú fel-
számolásának a Magyar-
ország német megszállása
után felerõsített zsidóde-

portálás vetett véget. A
gyors megoldást a hazánk-
ból indított transzportok
elhelyezése tette indokolt-
tá.

1944. május 16-án a tá-
borban zárlatot rendeltek
el. Este SS-különítmény
érkezett, körülvették a
barakkokat és bementek a
cigányokért, akik azonban
késekkel, feszítõvasakkal
és kövekkel felfegyverkez-
ve várták õket, nem voltak
hajlandók elhagyni az épü-
leteket. A barakkokra
szükség volt, így a lakókra
gyújtás fel sem merülhe-
tett, s valami okból (talán a
kirendelt katonák csekély
száma miatt) a nyílt ösz-
szetûzést nem szívesen
vállalták volna fel. Fegy-
vereikkel vélhetõen ér-
vényt tudtak volna szerez-
ni az akaratuknak, veze-
tõik mégis visszavonultak
tanácskozni, ami után az

alakulat dolgavégezetlen
hagyta el a tábort. Ez volt a
láger történetében az elsõ
és egyetlen alkalom, hogy
a foglyok – egy idõre leg-
alábbis – keresztül húzták
a nácik számításait. Atábor
urai ezután, mindössze egy
héttel késõbb 1500 jó
erõben lévõ romát átvittek
az Auschwitz-I. fõtábor 9-
es és 10-es blokkjába,
majd közülük  többeket
Flossenburgba és Ravens-
brückbe szállítottak. 

Augusztus 2-án a fõ-
táborból a munkaképes ci-
gányokat és idõsebb gye-
rekeket Buchenwaldba
szállították. Elõtte azonban
a cigánytáborban maradók
megnyugtatására egy szín-
játékot szerveztek. Enged-
ték, hogy az útnak indult
szerelvény megálljon a ci-
gány tábornál, s a kerítésen
keresztül elbúcsúzzanak.
Azt mondták az õrök, hogy

azért viszik tovább a sze-
relvényen a foglyokat,
mert õk építik meg Hin-
denburgban a jobb minõ-
ségû tábort, ahova rövi-
desen a maradókat is át
fogják szállítani. Este hét-
kor, miután a vonat elin-
dult, táborzárlatot rendel-
tek el, ami errefele több
mint baljóslatú volt.

Este nyolckor kezdõdött
az akció, de a kiürítés még
éjjel tízkor-féltizenegykor
is javában tartott. Kiren-
delték a cigánytáborban
maradt nõket, az öreg, be-
teg, legyengült férfiakat és
gyerekfoglyokat. Noha a
kenyér- és szalámiosz-
tással tovább akarták erõsí-
teni azt az érzést bennük,
hogy másik táborba viszik
õket, áldozataik valahogy
megsejtették, azonnal tud-
ták, hogy minden eddigi-
nél nagyobb a baj. A fegy-
veresek brutálisan meg-

Romák - DachaubanRomák - Auscwitzban
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verték az életükért könyör-
gõket, akik sehogy sem
voltak felterelhetõk a te-
herautók platójára. Többen
nekiestek a katonáknak,
igyekeztek kicsavarni a
fegyvert a kezükbõl. Egy
nõ puszta kézzel összekar-
molta az egyik SS-ke-
retlegényt. A fültanúk rö-
vid, tûzpárbajra emlékez-
tetõ hangokról is beszá-
moltak. A vadul dobálózó,
tettlegességgel kísérletezõ

ellenállókra rövid soro-
zatokat lõttek, az elfutókra
kutyákat uszítottak. A
szomszédos barakkok la-
kói visszaemlékezései sze-
rint egész éjjel lehetett hal-

lani a kiáltozásokat, a ki-
látástalan küzdelem hang-
jait. Az elrejtõzött, elrejtett
gyerekeket is felkutatták.
Szemtanú vallotta késõbb,
a falhoz csapkodva ölték
meg õket.

Amikor a többször for-
duló teherautók a közeli –
társas fürdõnek álcázott –
de a romák által már kifi-
gyelt gázkamrákhoz ér-
kezett, újabb elkeseredett,
és teljesen reménytelen tu-

sakodás kezdõdött. Aznap
éjjel 2897 cigány férfit,
nõt és gyermeket (több-
ségükben katolikus ke-
resztényeket) „semmisítet-
tek meg”.

Mivel a krematóriumok
akkor éppen nem mûköd-
tek – s különben sem ekko-
ra tömegre méretezték azo-
kat – a tetemeket az V.
épület melletti árokban
égették el. Talán ezt látta
távolról, s értette félre egy
másik barakk kápója, aki
késõbb azt vallotta, hogy a
romák egy részét kutyák-
kal és fegyverekkel göd-
rökbe terelték, amibe ben-
zint öntöttek. Majd õket is

lelocsolták benzinnel és a
végén égõ fáklyát dobtak
közéjük. Talán – írtam –,
mert a szörnyû emberte-
lenségbe akár még ez is
belefért.

Auschwitz-Birkenau ál-
dozatai és hõsei közt Sár-
közi, Horváth, Lakatos,
Holdosi, Hodosi és Ko-
lompár vezetéknevû halot-
tak is voltak (az egykor
Magyarországhoz tartozó
Burgenland tartományból
kerültek a lágerbe).

A Cigány Világszövet-
ség határozata alapján
augusztus 2–3-án, az úgy-
nevezett Cigányéjszaka
évfordulóján minden roma

közösségnek erkölcsi köte-
lessége a megemlékezés.
Hõsökre is emlékezhet-
nek!

Hegedûs Sándor

Tömegsír Auschwitzban
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vszázadokon keresztül folya-
matosan két, kiirtással egy-
aránt fenyegetett, eltérõ indít-
tatású nép bolyongta be a

kontinenseket: a zsidó és a cigány. A
történelemkönyvek lapjai tele vannak
eltûnt népekkel, néptörzsekkel, e két
nemzetség azonban annak ellenére
fennmaradt, hogy szétszóratottságában
eredeti nyelvük is széthasadozott, so-
kan már nem is ismerik-értik egyiket
sem. A fenyegetésektõl való zsigeri fé-
lelmen és az ebbõl következõ belsõ
együttmûködési kényszeren túl egyet-
len dolog mentette át a 21. századba
mindkét sokaságot: a hagyományok-
hoz való makacs ragaszkodás. Ez a
cigányoknál, ahol – nem lévén – még
az írásbeliség sem segíthetett, mindez
az egymást követõ lenézett, zaklatott és
nincstelen roma nemzedékek isme-
retlen mesemondóinak, éneklõinek,

táncosainak, s szokásõrzõinek páratlan
történelmi teljesítménye.

Az 1980-as évek hevenyészett és
kritikátlan kiadáspolitikájának követ-
keztében akkortájt sorra jelentek meg
olyan – tisztes szándékú, de alapvetõen
tudománytalan – roma néprajzi mun-
kák, amelyek írásba szedték, összeol-
lózták mindenféle kósza hírek cigány
szokásait, majd a cigányok hit- és ha-
gyományvilágaként tálalták a sajtóban
s a könyvkirakatokban.

Figyelmen kívül hagyták, hogy
sem a hit, sem a hagyomány nem füg-
getlen a tértõl és idõtõl. 18. századi,
spanyol cigány viselkedésmódokat ke-
vertek az erdélyi cigányok közt le-
jegyzett hagyományokkal, majd nya-
kon öntötték némi délszláv romaszo-
kással, egy-két gyerekkori emlékkel,
amelybe gyakran cigányok által átvett
magyar és kontinentális népszokás is

keveredett. Ezt a
katyvaszt hitték, s
hitették aztán máig
õrzött cigány ha-
gyománynak. Egy-
mástól is bõven
„átemeltek” ezt-azt
a saját mûveikbe,
így ugyanaz a sü-
letlenség akár há-
rom különbözõ dé-
libábos szerzõnél
erõsítette fel egy-
mást, így az avatat-
lan s gyanútlan –
néha saját roma
identitását újraépítõ
– olvasó lelkébe is
befészkelte magát.

Banóné Ajtai
Terézia „Temetke-
zési hagyománya-
ink” címû munká-
jában nem ezt az
utat járja. (Kissé
több mint egy év-
tizede maga a ma-
gyarországi cigány
értelmiség – amely-

hez Banóné is tartozik – kialakította a
tudományos néprajzi kutatómunka
belülrõl vállalt normáit. Bódi Zsu-
zsanna és Balázs Gusztáv és Réz-
mûves Melinda hivatásos munkássága
nyomán a félhivatásos – de sok esetben
profi népfürkészeket is megszégyenítõ
– személyiségek magasodtak ki a ro-
mák folklórkutatásában. Talán elég
néhai Balogh Ödön tanár úr és Kalá-
nyosné László Julianna mintaadó
munkáira utalni.)

Jelen kötet szerzõje egy szûk szo-
kásvidéket pásztáz: a kiskunfélegyházi
oláh cigányok temetkezési szokásait
veszi górcsõ alá. Teszi ezt úgy, hogy
nemcsak a felszínt, a látható és tény-
szerûen rögzíthetõ tetteket, hanem
azok nehezen hozzáférhetõ okait, a
lélekképzeteket és a hitforgácsokat is
összegyûjti, megmutatja. Ez egy nem
roma megfigyelõnek – a legteljesebb
bizalom, illetve az úgynevezett átélõ-
ráérzõ-beleérzõ ráhatás eszközhármasa
nélkül – ily teljességgel valószínûleg
kivihetetlen lenne. Elismerésre méltó
az a tudatosság is, amely még ezzel
sem elégszik meg, akkor érzi csak be-
fejezettnek a kutatást, ha pontosan el
tudja határolni a vizsgált szokás-együt-
test a környéken élõ gádzsók (nem-
cigányok) hasonló alkalmakkor kö-
vetett rituáléjától.

Banóné nem kívülrõl érkezett,
beleszületett a kiskunfélegyházi dudu-
meshtyi nemzetségbe. Ez a lovári cso-
port egykori vajdájától örökölte a nevét
(a duduma egyébként tököt jelent). A
cigány nyelv lovári dialektusát beszé-
lik, s a lókereskedelem kiváló mesterei,
de manapság már sokan rendelkeznek
földbirtokkal, így állattenyésztéssel és
földmûveléssel, sõt földmûveltetéssel
is sokan foglalkoznak. A dudumesh-
tyik magukat „chacho rom”-nak, azaz
igazi cigánynak nevezik. Más nem-
zetséget – a badestyo cigányokon
kívül, akikkel számtalan házassági
kapcsolat fûzi õket egybe – nem is iga-
zán ismernek el, mivel magukat tartják
az igazi nyelv és szokások egyedüli

KÖNYVESPOLCUNK

Hegedûs Sándor

Banóné Ajtai Terézia

,,Temetkezési
hagyományaink’’ 

É
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megtartóinak. Már önmagában ez a
szemlélet is indokolttá teszi hagyo-
mányaik tüzetes áttekintését. Külö-
nösen, hogy a dudumeshtyi és ba-
destyo cigányokkal eleddig egyetlen
tudományos igényû szakmunka sem
foglalkozott. (Igazi ünnep persze az
lesz, amikor megszületik majd a vala-
mennyi honi roma népcsoport szoká-
sait összevetõ „összehasonlító néprajz”
elsõ kötete. E sorok írója szinte bizo-
nyos, hogy ezt már nem éri meg, de
innen, a remélhetõen nem túl messzi
múltból, megsüvegeli annak majdani
közremûködõit.)  

Banóné könyve nagyon sok és
igen meggyõzõ saját gyûjtésre tá-
maszkodik. Kár, hogy az elméleti meg-
alapozásba forrásként néhány korábbi
szerzõ kétes hitelû és vegyes nívójú
elõmunkáját is felszivárogtatja. 

A dudumeshtyi romák körében –
tudható meg az oldalakat forgatva – a
halál nem számít beszédtémának, igen
rossz jel, ha valaki mégis szóbahozza.
Úgy tartják, hogy a halálról való be-
szélgetés halált okoz. Ugyanígy egy
halott ember nevének említése is sú-
lyos veszedelmet szül. Hitük szerint
azzal visszahozhatják az illetõ szelle-
mét, aki viszont ezért a háborgatásért
magával viheti az õt szájára vevõ sze-
mély bármely családtagját. A túlvilági
lényekkel és a visszajáró lélekkel kap-
csolatos hiedelmeik egyéb iránt nem
sokban különböznek más hagyomá-
nyos cigány közösségekéitõl, ezért itt
most annak ellenére nem részletezzük
ezeket, hogy egyénként és külön-külön
is roppant érdekesek.

Más roma törzsektõl eltérõen, a
dudumeshtyik a halott minden értékes
tárgyát megõrzik. A lovait már csak
azért sem adják el, vagy ölik a teteme
mellé, mert mások lovait sohasem sza-
bad a gyászszekérbe fogni. Az elhunyt
gazdát saját lovainak kell az utolsó
útjára is elvinniük. Mindazt azonban,
ami pénzként megmaradt, teljes egé-
szében a temetésre és a méltó búcsúz-
tatásra költik. A halott pénze ugyanis,
ha megmaradna, mágnesként vonzaná
a halotthoz mindazt a bankót, amihez
csak közel kerül, azaz anyagi romlásba
döntené a szokásszegõt. Nyilván mégis
akadhattak példák a pénzorozásra, hisz
az ilyesmiért háborgó halott szellemét
kibékítõ stratégiák is kialakultak közöt-
tük. A lehetõ leggazdagabb, legpom-
pásabb temetés, majd a maradék pénz
befektetése után, fokozatosan a meg-
rövidített lélek idõközben szegény-
ségben elhunyt rokonainak gazdag

temetésére kell fordítani az összeget és
hozadékát. Ezzel elhárítható a túlélõk
feje felõl a baj, a másvilági bosszú. (Az
illetõ elmaradt egyházadója lerovása is
nemes tett e téren.)

Az említett cigány közösség meg-
gyõzõdése, hogy elõre megálmodja a
halált. Banóné esetleírásai ezt alaposan
megerõsítik. (Jól tudjuk azonban, hogy
a téves következtetések a megköny-
nyebbülések miatt azonnal áthullanak
az emlékezet rostáján, csak a beiga-
zolódott esetek, illetve legendájuk ma-
rad fenn. Nincs hát különösebb okunk
azt hinni, hogy a dudumeshtyik köze-
lebb fértek az elmúlás nagy titkához,
mint a földkerekség bármelyik lakója.
Ezt késõbb, egy egész fejezetet szánva
a magyar parasztság halottal kapcso-
latos álomlátására és jóslataira, kimon-
datlanul a szerzõ is igazolja.)

A haldoklóval kapcsolatos szoká-
sokat eleve cigány–magyar összevetés-
ben tárgyalja. A különbség így sokkal
szembeötlõbb. Adudumeshtyik kikérik
a haldoklót a kórházból, hogy odahaza,
megszokott környezetében, családtag-
jai körében tölthesse a végóráit. Papot
viszont nem hívnak hozzá, mert úgy
hiszik, azt meglátva a túlvilágra készü-
lõ, hamarabb indulna el, mint egyéb-
ként tenné.

A kötet egyik fejezete a nemzet-
közi szakirodalomban rögzített kül-
földi cigány halottas szokásokat hason-
lítja össze a kiskunfélegyházi romák
körében dívó eljárásokkal, majd Ba-
nóné részletesen ír arról is, hogy a du-
dumeshtyik miként értesítik egymást
az elhalálozás tényérõl. Eredeti pár-
beszédek szolgálnak illusztrálásként. A
virrasztás és ilyenkor zajló mesemon-
dás sokszor leírt szokását is sikerült
több tekintetben árnyaltabbá tennie.
Errefele ez az esemény legalább hét
napig tart, minden este 7–8 óra között
veszi kezdetét és hajnalban ér véget.
Amíg a halott nem kerül a hant alá,
hozzátartozói nem aludhatnak (amit
betartani persze képtelenség, legfeljebb
ülõ helyzetben szundikálnak), nem
ehetnek fõtt ételt, nem nézhetnek tévét,
s nem moshatnak. A virrasztás alatt a
nõk csak nõkkel elegyedhetnek szóba,
s mondandójuk csakis saját életükre
korlátozódhat.

Sok szó esik még – egy-egy fejezet
erejéig – a ravatalozásról, a temetési
menetrõl, a siratásról, a temetési ce-
remóniáról, a gyászviselésrõl, a három
ízben is megtartott halotti torokról, a
cigányok és a katolikus egyház kap-
csolatáról, valamint a halottak napi

cigány szokásokról. Ezekbõl idézni
már tisztességtelen volna, messze túl-
mutatna az olvasási kedvkeltés szán-
dékán. (Tessék csak megvenni, vagy
levenni a könyvtári polcról Banóné
Ajtai Terézia könyvét, s elolvasni, mert
nagyon érdekes!) A csatolt képmellék-
let érzelmi töltete, amúgy sem szed-
hetõ sorokba.

A könyv végén szívszorító, eredeti
halottbúcsúztató szövegek találhatók.
Módfelett figyelemreméltók azok a
mini-interjúk is, amelyekkel a szerzõ a
nem cigány szemlélõdõk véleményét
becsatolja. Engem leginkább egy fiatal
katolikus pap szavai döftek szíven.
Nézzék el, ha hosszabban idézem a
szeretet vallásának felkent apostolát!
„Én egyáltalán nem értek egyet a
cigányok temetési szokásaival. Miért
kell kiönteni azt a drága sok italt a föld-
re. Az italra fordított pénzt inkább az
egyháznak adnák, hogy abból tudjak
adni a többi kolduló cigánynak. Még a
legszegényebb oláhcigánynak is föld
alatti kriptája van, méghozzá annak,
aki rendszeresen jött hozzám koldulni.
Én természetesen nem adtam, ezért õ
engem megátkozott.” Jól tetszenek ér-
teni?! „Természetesen” nem adott…

Egy megkérdezett hajléktalan
másképp önzõ: „A cigány temetésen
lehet a legtöbbet inni. Nem sajnálják az
italt, bárkinek adnak, akik a gyász-
menettel kísérik a halottat. Én ezért
szoktam minden cigány temetést fi-
gyelni, sõt még cigány halotti toron is
részt szoktam venni.”

A nyilatkozók közül egy titkárnõ
és egy gyógyszerész viszont a lényegig
látott, önzetlenül és nyitott szívvel
fogalmazott. Az a véleményem, hogy a
cigányok napjainkban is próbálják
megõrizni hagyományaikat, ezért na-
gyon tisztelem õket – mondta a hölgy.
Nem akarok a cigányoknak hízelegni,
de õk igazán meg tudják adni halot-
taiknak a végtiszteletet, amit mi már
egyáltalán nem teszünk meg – fejtette
ki a patikus.

Bízzunk benne, hogy a „Temetke-
zési hagyományaink” másokat is eny-
nyire nyitottá nevel!… Tértõl és idõtõl
– történelmi- és életkortól – függet-
lenül. 

          

(A budapesti Petõfi Irodalmi Mú-
zeum épületében mûködõ Könyvpalo-
tában még beszerezhetõ az ismertetett
olvasmány.)



erdal but shela bersha duj
nipura phirkerde pel
kontinenshura: o bibol-
dicko thaj o romano. Le

historijake ginadya pherde-j ke-
save nipura, kon xasardyile, ko-
dol duj vici vi anda kodo opre
ashile, hoj naj aba kethane,
butzhene chi hatyaren-pizharen
pengi shib. Kodol vici kodo
dyelo ingerdas majdur andej
luma, hoj von grizhisarde pengi
tradicija. Kado kal roma, kaj chi
o iskiripe chi zhutisardas, bari
butyi sas kodole manushen, kon
phendine paramichi, gilyabenas
gilya, kheldine.

Ande 1980  bersha  de avri
but ginadya, ande soste but iski-
ripe sas pal roma, de kadal is-
kiripe nas ande jekhipe. 

Chi le sama, hoj chi le pa-
tyipeske, chi la tradicijke naj
fontosho chi  o than, chi e vrama.
Hispanicka romane tradiciji ha-
misarde kethane transilvanicka
romane tradicijanca, hamisarde
kodoleste slavicka tradiciji, unyi
shavorengi historija, ande soste
butivar roma le perdal ungrika
thaj europicka tradiciji. Thaj
kodol patyajle romana tradici-
jake. Butivar le jekh kavrestar
kado-kodo ande peske ginadya,

thaj butivar shaj
ginade le ma-
nusha udyanka-
do dilipe vi ande
trin ginadya.

Banóné Aj-
tai Terézia  ande
peski ginadyi
„Amare praxo-
peski tradicija”
na kado drom
phirel. Aba maj-
but desh bersha
le ungrikone the-
meske romane
godyaver ma-
nusha – kaj vi
Banóné si – ker-
dine penge nor-
mi. Bódi Zsu-
zsanna, Balázs
Gusztáv és Réz-
mûves Melinda
zurales lashi bu-
tyi kerdine ande
romane folklo-

rosko rodipe. Dosta-j pe Balogh
Ödönöski thaj Kalányosné Lász-
ló Juliannaki butyi te gindyisa-
ras.

Kadala butyaki iskiritorica
numa jekh cino tham lel sama, le
kishkunfeledyhazake vlaxicka
romenge praxopeski tradicija. Na
numa e tradicija sikavel andre, te
na vi kodo, sostar keren kode.
Jekhe gazhake, ke voj chi zhane-
las te hatyaren le romen, chi zha-
nelas te keren kadi butyi. Zurales
lashes kerel butyi, numa atunchi
pe peski butyi, hoj las-hij, te zha-
nel te phenel pe tradicija, hoj
sostar kaver le romengi tradicija
sar le gazhengi tradicija. 

Banóné na avral avilas andre
rakhadyilas ande kishkunfeledy-
hazaki dudumeshtyi vica. Kadi
lovaresko grupo peski vajda las
pesko anav. La romana shibake
lovaresko dialektusho vorbisa-
ren, lashes kinen thaj bikinen le
grasten, but zhenen si phuv, but
zhene bararen pedon. Le dudu-
meshtya pen  „chacho rom”
anav den.  Kaver vica – numa le
badeshtye romen, kasa but abav
keren – chi inkren romenge. Nu-
ma pen inkren kesave romenge,
kon inke inkren le romengi tradi-
cija. Vi anda kodo trubul te
pinzharas lenge tradiciji thaj vi
akanak pa lenge tradiciji chi jekh
ginadyi chi iskirisardas. (O cha-
cho baro dyes atunchi avla, kana
rakhadyol kodi ginadyi, ande sos-
te sa romenge tradiciji avla.)  O
manush, kon kadal vorbi iskiril
lashes zhanel, hoj atunchi voj aba
chi trajola. 
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Ande Banonevoski gindyi
zurales but thaj lasho peske ki-
dipe si. Nasul-i, hoj ande laki
ginadyi unyi informacji las ande
kaver, naj lashe ginadya. 

Mashkar le dudumeshtye ro-
ma – shaj pinzharas te ginavas
laki ginadyi – chi vorbisaren pa o
meripe, zurales nasul-i, te vari-
kon ande vorba inkrel. Kode
inkren, hoj o vorbisaripe pa o
meripe meripe anel. Udyankade
pa jekh mule manushesko anav
avri phenipe pharo nasulipe anel.
Kode gindyisaren, hoj kodolesa
palpale shaj anen le manusheske
biuzhes, kon pala o nashajipe pe-
sa shaj ingrel le manushes vaj
leske nyamos. Lenge tradiciji
mezinpe pe kaver romenge tradi-
ciji, anda kodo kathe chi iskiri-
saras pe kado but. 

Le dudumeshtya le muleske
dyelura alosaren. Leske grasten
chi bikinen, thaj mudaren ande
leski murmunto, kavreske gras-
ten nashtig astaren ande mulesko
vurdon. Le mule manushes pes-
ke grasta trubul te ingren pe
pesko paluno drom. Sa, so ande
love ashon trubul te potyinen po
praxope. Le muleske love, sar o
magnetiko cirdelas ko mulo sa
love, soste pashe avilas, ande
chorripe istonelas kodole ma-
nushes, kon chi inkrel andre e
tradicija. Si kana, na kade keren,
anda kodo si kesave shtrategiji.
Zurales barvalo praxope, maj
pala le ashile love andre pash-
lyaripe le dyiake chorre nyamon-
ge barvalo praxope trubul te
potyinen le love. Kodolesa shaj
nashaven o bajo. (Vi le mulesko
unzhulipe shaj potyinen andej
khangeri.)

Kadi romani vica kodo phe-
nel, hoj von angle dikhen suno o
merimo. Vi Banóné kado phenel.
(Lashes zhanas aba, hoj le ma-
nusha butivar kodo gindyisaren,
hoj von dikhline variso, so aba o
merimo sas. Nashtig gindyisaras

kodo, hoj le dudumeshtya maj-
pashal si kodoleste, hoj angle
dikhlen variso. Kado vi e iskiri-
torica tele iskiril, kana le proston-
go suno iskiril.) 

Le romane thaj ungrica lya-
kura mezil jekkavrenca. Kathe
but diferencija si. Le dudumesh-
tya avri mangen  le manushes
andal nasvalengo kher, kon me-
rela, hoj peske palune chasura
khere, mashkar peske nyamura
shaj perel. De rashajes chi akha-
ren leste, ke kade gindyisaren,
hoj te dikhel  le rashajes, majsigo
kamel te zhal perdal ande kaver
luma. 

Andej ginadyi Banóné iskiril
vi pa kodo, hoj kaver roma sar
keren kadal dyelura. Vi kado tele
iskiril, hoj le dudumeshtya sar
phenen jekhkavreske, mulas va-
rikon. Oficiani vorbi iskiril tele
andej ginadyi. Kana chi soven
thaj paramichi phenen vi kado
tele iskirisardas e iskiritorica.
Kathe kado dyelo efta  dyes ink-
rel, sako ratyi efta-oxto chasongo
kezdil thaj koran detehara avla
agor. Pune le mules chi praxo-
saren leske nyamura nashtig
soven, nashtig xan kiralo xa-
masko, nashtig dikhen tevevo,
nashtig thoven. Kana chi soven
le zhuvlyi numa zhuvlyanca vor-
bisaren thaj numa pa peste.  

But vorbi si inke andej gi-
nadyi pa ravatalozasho, pa pra-
xopeski ceremonija, pa praxo-
peske gada, pa trin praxopesko
toro, pal romengo thaj la khan-
gerako kapchipe thaj pa kodo so
keren le roma pel mulengo
dyes. De anda kadal aba chi
kamav te iskirij. (Te kines kadi
ginadyi vaj le tele pa polco
Banóné Ajtai Tereziaki ginadyi
thaj te ginaves, zurales interes-
no-j!) But lashe kipura si inke
andej ginadyi, so chi zhanav te
iskirij.

Pe la ginadyako agor zurales
shukar vershura si. Andej gi-

nadyi si inke zurales interesni
interjuvura gazhenca pa romane
tradiciji. Mange o legmajnasul
jekhe katolikushone rashajeske
vorba sas. Na xolyajven pe man-
de, te but iskirij tele anda kadal
vorbi!

„Mange chi fajol le romenge
praxopeski tradicija. Sostar tru-
bul te shoren kodol but kuch pibe
pej phuv. Kadal love majinke la
khangerake trubulas te den, hoj
anda kodol te den love le rashaj
le chorre romenge. Inke le leg-
majchorre romes si kripa tela e
phuv, kon avilas butivar amende
te mangel love. Me naturales chi
dom leske, anda kodo armaja das
mange.” Lashes hatyaren tume!?
„Naturales” chi das...

Jekhe pushlo bikheresko ka-
ver phenel: „Pel romengo pra-
xope shaj pav legmajbut. Chi
sunusaren o pibe, sakaske den,
kon zhal le mulesa. Me anda
kodo lav sama le romengo pra-
xope thaj inke zhav pel romengo
mulesko toro.”

Mashkar le manusha jekh
sekretarica thaj jekh drabari la-
shes dikhline le dyelura. „Me ka-
de gindyij, hoj le roma vi akanak
zumaven te inkren penge tradi-
ciji, anda kodo zurales chinstinav
len.” – phendas e zhuvlyi. „Chi
kamav te hizelegij le romenge,
de kade gindyisarav, hoj von
zhanen te den lashes penge mu-
leske o paluno chinstinipe, ame
aba chi keras kado.” –  phendas o
drabari. 

Zurales kamasas, hoj „Amare
praxopeski tradicija” vi kaveren
kesave puterdeske bararel!.. Chi
avla fontosho o thaj, e vrama thaj
e historija.

          

(Ande budapeshtako Petõfi
Irodalmi Muzeumo ande Könyv-
palota shaj kinen kadi ginadyi.)

Fordította: Géczy József
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LEVÉL VELENCÉBÕL

Megnyugodhattok,

em utazok többé
sehová! 62 éve-
sen – ebben az
õrült kánikulá-
ban – örülök ha

reggel fel tudok kelni az
ágyból és délutánra észhez
térek. Még szerencse, hogy
volt lehetõség, így az esti
géppel utazhattam. Nem fo-
gok többé vitatkozni senki-
vel 2007-ben. Hogy mitõl
vagyok igényes!? Attól,
hogy a fiatalok nem tudják
el sem képzelni, hogy mi
minden szenvedésen, éhe-
zésen mentem én keresztül!
Eszükbe sem jut, hogy az
50-es években voltam gye-
rek! És vajon mitõl lenne
erõs a szervezetem? A rozs-
lisztbõl készült bodagtól?
Na most akkor már megint
mi jutott az eszembe? Az,
hogy elmennék tanítani az
iskolákba. Hogy miért let-
tem ilyen ember? Hogy ho-
gyan jutottam el a földbe
vájt kunyhóból idáig?

És hogy ne úgy nézzenek
rám, mint borjú az új kapu-
ra, amikor azt várják el tõ-
lem, hogy több napra együtt
legyünk! Egyszerûen meg-
áll az eszem! Hogy engem
tartanak igényesnek! Vélet-
lenül sem magukban keresik
a hibát! És nem veszik fi-
gyelembe a koromat, a be-
tegségemet, a józanságo-
mat, és még én kapom a
lebaszást! Hogy nem kell a
mûvésznõt játszani! Nem
kell elfelejteni honnan jöt-
tem! Na, ettõl – égnek – áll
– a – hajam!

És mivel végzõdik?
Az, hogy kinyitom a szá-

mat és megmondom
a magamét! Ezért
határoztam el, többé
ki nem teszem a
lábam! Ahogy  meg-
teremtettem ma-
gamnak azt, amiben
jól érzem magam,
lejjebb nem adom
senki kedvéért! Mert
nem vagyok elme-
beteg, hogy rosszabb
körülmények közé
menjek, mint ami-
ben élek! Hisz nem
háborúban vagyunk,
hogy kényszerhely-
zet van. Ha kiteszem
a lábam, akkor ki-
zárólag azért fogom
kitenni, hogy jobban
érezzem magam.
Nem pedig azért,
hogy szenvedjek! És
ekkor annyira elgon-
dolkozom az emberi
hülyeségen! Végte-
len egyszerû a kis
otthonom, miért ir-
ritáló akkor  mások
számára? A képmu-
tatás rabszolgái, a
kicsinyességük mi-
att. Igénytelenek. A
látszat csal! A nagy
házban is putrisok, és pisz-
kosok, mert a fürdõszobát
csak dísznek használják, és
a kiskonyhában élnek, mert
hogy drága a fûtés és a víz...
Az autót is azért vették,
mert a szomszédnak van,
képesek adóságba verni
magukat a díszek miatt. A
villany, gáz, vízszámlát
istenverésnek tartják! Szid-
ják a számlát, mikor fizetni
kell. Na, akkor, hogy értsek

én ilyen gondolkozású em-
berekkel egyet? Amikor én
meg hálát adtam Istennek,
hogy vidéken, ahol még van
levegõ, olyan helyet talál-
tam, ahol van vezetékes víz,
gáz, hogy jól érezhessem
magam az otthonomban. És
hogy érzi jól magát az
ember? Csak úgy, ha min-
den kényelme megvan! Az,
hogy egy-egy csap nyitásá-
val egészségesen meleg jön

a radiátoron, az hogy jön a
melegvíz, és õrülten jól
tudom magam érezni a reg-
geli fürdéstõl, és kényelme-
sen elterpeszkedhetek a fo-
telben, mikor iszom a ká-
vém! Hát kell ennél gyö-
nyörûbb?

Én most a világ legboldo-
gabb embere vagyok, hogy
ezt is elérhettem és nem
gyõzök hálát adni Istennek,
hogy ezt megengedte ne-

Épségben hazarepült a féltett lányotok a velencei Biennále kiállításáról.

Ti-Világ-Szépei, Anyám! Apám!

N

Omara

,,Mara Velencébe is batyuval ment,
nem elegáns bõrönddel.”
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kem, hogy az észt megadta
hozzá!!! És a számlákat
nem káromkodva fizetem.
Örülök, hogy kifizethetem
a kényelmem és azért imád-
kozom, hogy ezt életem vé-
géig meg is tudjam tartani
az õrületes kevés nyugdí-
jamból. Másért sem imád-
kozom, csak hogy ne le-
gyek más kiszolgáltatottja,
ne legyek beteg!!!

Mert akkor mindennek
vége van!!! Háromszor vol-
tam a halál markában. Isten
nem engedte, hogy elmen-
jek, ezért értékelem és él-
vezni akarom a mostani
helyzetem. Na most, ha ez
mások szemében olyan
nagy dolog, hogy ettõl
engem különcnek tartanak,
hát elmennék megtanítani
õket, hogy mi a titka, hogy
értem el ezt az igényessé-
gem! Hogy értékelni tudom
a jót, a tisztát! Igenis na-
gyon tudom, hogy honnan
jöttem. A földbe vájt kuny-
hóból és ha ezért kapom azt
a jelzõt, hogy megjátssza
magát a mûvésznõ, akkor
azt szeretném, hogy min-
den ember, legyen az ci-
gány vagy paraszt, tudjon
különbséget tenni  a jó és
a rossz között és azt be-
csülje is meg! Hát ezért
vagytok a világ szépei,
Anyám, Apám! Hogy a
gondolkodást tõletek örö-
költem!!!

És nyugodjatok meg, jól
vagyok! És ha most meghal-
nék, akkor is azt mondom,
érdemes volt végigszenved-
ni az életem! Mert van egy
gyönyörûséges, világ leg-
szebb, legjobb lelkû lá-
nyom!!! 

És az egy szememmel töb-
bet látok a világból, mint a
kétszemûek, mert amit le-
festettem a világról azt talál-
ták a mûvészettörténészek
hitelesnek és érdemesnek a
pályázaton, hogy a világ elé
tárják a mondanivalóm,
tehát ezek szerint nem hiába
pofázok! Mert az életem tör-
ténetét festettem le, a lá-
nyom kedvenc kék színével.

És mi másról  is szólna, ha
nem az elõítéletrõl? És csu-
pán miért? Mert cigány
vagy!!!

Na ezzel van kiállítva a
lányotok a velencei Bienná-
lén a történelemben, elsõ-
ként, mint Magyarország
cigányfestõnõje. Azért ez
nem semmi! Ugye anyám?
Akit úgy lebasztak, mikor a
kezembe mertem venni az
ecsetet, mindenféle elmebe-
tegnek neveztek, hogy nem
tanultam, hogy mertem
egyáltalán a mûvészethez
nyúlni? Na megszenvedtem
én ezért is, de gyõztem eb-
ben is, több mint 100 kiál-
lításon vagyok túl! És miket
híreszteltek míg idáig elju-
tottam? Azt, hogy jól tudok
helyezkedni. A 2004-es mû-
csarnoki kiállításon azt
kérdezték kivel feküdtem
le, hogy az egész mûcsar-
nok az enyém volt! Ezek azt
hiszik, hogy kurva vagyok!
Na nem baj, lehetnek boldo-
gok. Már nem idegesítem
tovább õket, ezzel a Bien-
náléval meg van a koronám,
ez mesebeli volt anyám!
Úgy éreztem magam, mint
a mesékben, mert a mezítlá-
bos kishercegnõt, akit gye-
rekkorában több boltos
megalázott egy szem cukor
miatt, meg az égett ke-
nyérrel, most gyõzött, mert
ki mással találkozott, mint a
másik kisherceggel, Soros
Györggyel, aki milliárdos-
ként segítette a cigány kiál-
lítás ceremóniát. Minden
lépését áldja meg az Isten.
Megköszöntem neki, végte-
len hálával öleltem át a kis-
öreget! A cigányok azt
mondták, a Mara lesmárolta
a nagy manust. Még szép!
Ezek szerint én ezt is
megtehetem, az iskolát nem
végzett! De az élet iskoláját
viszont kijártam! Sokan
kérdezik, mitõl ez a nagy
önbizalmam? Hát gondo-
lom attól, hogy én tudom mi
az erkölcs! És a 10 paranc-
solat! Ezt köszönöm nektek
világ szépei, Anyám,
Apám!

Cigányúton 
– Paradise Lost – 
Elsõ roma pavilon

,,Az idei Velencei Képzõmûvészeti Biennále
újabb kísérletet tett arra, hogy túllépjen a
százéves alapokon, vagyis felülemelkedjék a
képzõmûvészet nemzeti alapú tárgyalásán. Az
idén az ,,elsõ roma pavilon” feszegeti a határo-
kat.”

,,Az OSI elkövette azt a hibát, hogy késõn döbbent rá,
mennyire fontos a magukat romának tartó mûvészek
támogatása” – vallotta be Soros György a helyszínen, a
pompás tizenhatodik századi palazzóban rendezett meg-
nyitóbeszélgetésen. ,,Fontos a roma magaskultúra támo-
gatása. Kodály és Bartók azt a cigányzenét gyûjtötte,
amit a romák maguk játszottak. Mi pedig a képzõmû-
vészetüket mutatjuk be. Az értékét persze a mûvek mi-
nõsége határozza meg” – tapintott rá a kényes pontra, ami
a népes megjelenteket foglalkoztatta a teremben. Hiszen
a kortárs képzõmûvészet problémaérzékeny, ám ki tudja,
hogy egy olyan kiállításnak, amit pusztán az alkotók
etnikai hovatartozása tart össze, lesz-e átütõ ereje a finy-
nyás velencei közegben, vagy csak a politikailag korrekt
beszámolókat vonzza majd a nemes szándék. Elsõ látás-
ra úgy tûnik, a válogatásban összesereglik minden (olaj-
festmény, kollázs, kisplasztika, fotó, videó; konceptuális,
naiv, klaszszikus-giccses mûvészet; belsõ, kettõs és külsõ
perspektíva, társadalomkritika és vallomás), ami annyit
mindenképp elárul, hogy a kortárs roma képzõmûvészet
nagyon sokféle – nagyjából annyira, mint bármely
közösségé. 
,,Fontos, hogy hallassuk a hangunkat. Valami történik a
mûvészvilágban, ahol én mindig kívülállónak éreztem
magam, most meg egyszerre benne vagyok a közepében.
Végül is ez a lényeg, mással nem kell foglalkoznom” –
mondta a Narancsnak Damian Le Bas londoni roma
mûvész, aki virágárusként kezdte a kenyérkeresést. A
roma pavilonban átrajzolt antikvár térképekkel szerepel,
melyeken a geopolitikai határokat egy-egy sematikus
emberi portré kontúrjai írják felül; az Egyesült Államok
új címkéje Gypsy Traveller States; a londoni metró-
térképé Romany Underground System. ,,A világ felosz-
tott, de én úgy döntöttem, szétszedhetem, és azt csinálha-
tok vele, amit akarok. A mûvészet hatalom. Az emberek
soha többet nem nézhetnek úgy térképre, hogy ne jutnék
az eszükbe” – folytatja nevetve. Felesége, Delaine Le
Bas is kikezdi a gádzsó perspektívát: a giccskultúra talált
tárgyainak kompozícióit – Csárdáskirálynõ- video-
kazetta, mûanyag cigánybaba – állította ki múzeumi vit-
rinekben. De többnyire a cigány kultúra etnográfusaként
viselkedik, például vándorcigány felmenõi életét dolgoz-
za fel hímzett-ragasztott szöveg- és képkollázsokban. Õk
ketten befutott mûvészeknek számítanak, vagyis értõbb
közegük a brit mûvészvilág, mint saját közösségük.”

Részlet a Magyar Narancs cikkébõl.

Velencei Képzõmûvészeti Biennále, június 10.–november 21.
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KUTATÁS

A tizenegyedik diagrammból kitûnik, hogy az
olaj és zsírfogyasztás között szemmel látható különb-
ség van. Az átlag alattiak 72%-a fogyaszt zsírt vagy
vajat, amelyet az egészségtelen termékkategóriába
soroltam. (11. diagramm)

A fentiekbõl levonható az a következtetés, hogy
az alacsony jövedelmû családok az olcsóbb ter-
mékeket részesítik elõnyben. Számukra nem
feltétlenül az a fontos, hogy egészségesen ét-
kezzenek, hanem az, hogy tápláló legyen az étel.
Ebben az is szerepet játszik, hogy az egészséges
ételek drágábbak és nem engedhetik meg maguknak

napi fogyasztásukat. Bár én hipotézisemben azt állí-
tom, hogy nincs köze az etnikai hovatartozásnak az
elhízáshoz, mégis összefüggés mutatkozott abban,
hogy a roma válaszadók között található több olyan
tanuló, aki hátrányos helyzetû, szegény családban
nevelkedik.

Negyedik hipotézis: az identitás alakulásában az
ideális testkép szorosan kötõdik korunk ideál
eszményképéhez. A serdülõ lányok ideálképe etnikai
hovatartozástól függetlenül nagymértékben eltér a
valóságos testképtõl.

Arra a kérdésre, hogy a mai
fiatalok szerint melyek egy
lány és egy fiú ideális paramé-
terei, a tizenkettes és tizenhár-
mas diagrammból kapunk vá-
laszt. Kérdõívemben megpró-
báltam az ideális testrészeket és
a többség által kevésbé preferált
alkati vonásokat szembeállítani.
A diákok azokat a nõi, illetve fér-
fi testrészeket jelölték be, ame-
lyeket szerintük a fiatalok általá-
ban figyelembe vesznek egy sze-
mély külsõ jegyek alapján törté-
nõ megítélése során.

(Részletek Farkas Anikó a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Fõiskolai karának általános
szociális munkás hallgatójának szakdolgozatából.)

Egészségmagatartás
– identitás problémák

viselkedéses megjelenése
Roma fiatalok táplálkozási zavarainak szociális háttere

Farkas Anikó

11. diagramm
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Az elsõ diagrammban a jó (ideális) tulajdonsá-
gokat ábrázolom. Jól látható, hogy a vizsgált
mintámban szereplõ lányok többségének egyezik a
véleménye a tekintetben, hogy korunk ideális nõtí-

pusa milyen
külsõ tulajdon-
ságokkal ren-
delkezik. (12.,
13. diagramm)

A követke-
zõ három kör-
diagramm a
k ü l ö n b ö z õ
testalkatú lá-
nyok mai ide-
álhoz való vi-
szonyulását és

azok megoszlását mutatja. Ennél a kérdésnél arra
kértem a tanulókat, hogy egy egytõl ötig terjedõ
skálán határozzák meg, mennyire akarnak hasonlí-
tani a mai testideálhoz. Az egyes szám azt jelenti,

hogy „nagyon szeretnék hasonlí-
tani”, az ötös pedig, hogy „egy-
általán nem szeretnék hason-
lítani”.

A vékony testalkatú lányok
majdnem fele (48%) elégedett az
alkatával. Több, mint 16 száza-
lékuk valamilyen szinten szeretne
hasonlítani a fent említett ideál-
típusra, egyharmaduk pedig egyál-
talán nem akar ilyen irányba
megváltozni. (14. diagramm)

Annak ellenére, hogy a ma-
gukon változtatni szándékozók
aránya nem volt túlnyomó több-
ségben, mégis az általam a kér-
dõívben meghatározott – testal-
katra vonatkozó – jellemzõk ki-
választásában a nagy többség
napjaink ideál-jellemzõit tartotta
vonzónak. Ebben a vonatkozás-
ban nem mutatható szignifikáns
eltérés a roma és a nem roma
származású fiatal lányok nézetei
között.

A kutatás eredményeként
összefoglalva elmondható az,
hogy a hipotéziseimet részben iga-
zolni tudtam. Következtetni lehet
azonban arra, hogy azokra a kér-
désekre, amelyek a kövérségre
vonatkoznak, egyértelmû választ

nem tudok adni,
mert az általam
felvett minták-
ból kevésnek
bizonyult a túl-
súlyos fiatal.
Az eredmé-
nyek között
mégis találha-
tók olyan té-
nyezõk, me-
lyek befolyá-
solhatják a kö-
vérség kiala-
kulását.14. diagramm

12. diagramm

13. diagramm
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„Futócsillag ha a hó elején sok van, tartós õsz lesz az
egész országban, de ha a galambok a vízben fürödnek,
elõjele az a tartós, rossz idõnek.”

szeptember 1. 

– „Amilyen idõ van Egyed nevenapján, olyan marad az
õsz egész folyamatján.”

– „Egyed napján, ha esik, az egész õsz esõs lesz, ha
nem, akkor száraz…”

– „Ha Egyedkor zeng az ég, jövõre jó termés várható.”

szeptember 5. 

– „Ha Lõrinckor süt a nap, az kellemes õszt mutat.”

szeptember 8. 

– Kisboldogasszony ünnepének hajnalán szokás volt
megnézni napfelkeltét, „hogy megpillanthassák
Máriát a kelõ napban.” „Kinek érdeme van rá”, az
ilyenkor megláthatja.

– „Ha Kisboldogasszony napján hólyagosan esik az
esõ, sok esõ lesz õsszel…” Minden más esetben azon-
ban – úgy tartják – pontosan az e napi idõjárás ellen-
téte jellemzi majd az egész õszt.

– Több tájegységünkön Fecskehajtó Kisasszonyként
emlegetik a napot, mert úgy vélik a fecskék ekkor kel-
nek útra. Ha hamarabb tûnnek el, hosszú lesz a tél.

szeptember 8–12. 

– Kisasszony, vagy Kisboldogasszony napja és Nagy-
boldogasszony ünnepe között szokás az õszi vetést
elkezdeni. Sokfelé volt régen hagyomány (Göcsejben
és a Balaton környékén ma is így járja) a vetõmagot
napfelkelte elõtt kivinni a szabadba, „mert ha a hajnali
harmat éri a magot, akkor az késõbb nem fog
üszkösödni, és jó termést fog hozni…” (Az Úristen
megszenteli.)

szeptember 14. 

– „Lambert napja, ha napos és száraz, szép tavasz jön
jövõre a tájra.”

szeptember 21. 

– „Máté napján, ha kelsz szép idõre: bortermésed jó
lesz, nem lesz lõre.” 

– „Máté napi napsütés: jövõ évi jó termés.”
– Máté hete – hazánkban sokfelé – a gabonavetés

kezdete, ezért helyenként a „pelyvahét” nevet vi-
seli…

szeptember 28.

– „Vencel napján, ha nem esik az esõ, akkor szép tavasz
lesz.”

– „Ahányszor fagy szeptemberben Vencel napja elõtt,
annyiszor fagy majd Jakab napja (máj. 8.) után.”

szeptember 29.

– „Ha Szent Mihály napján még fecskéket látunk, kará-
csonyig enyhe marad az idõ.”

– „Ha ezen az éjen összefekszenek a birkák, akkor
kemény tél lesz…” 

– „Szent Mihálykor keleti szél igen kemény telet ígér.”
– „Ha dörög az ég, szép leend az õsz.”
– „Ha sok makk hullik Szent Mihály napjáig, sok hó

lesz majd karácsony elõtt.”
– Ha ezen a napon itt vannak még a fecskék, „újévig

nem lesz nagy hideg”.
– Költözésre is rendkívül alkalmasnak tartották e napot,

mert – hitték, aki ilyenkor váltja otthonát, azt szem
elõl téveszti Szent Mihály, így sokáig nem jön érte
Szent Mihály lova, azaz hosszú életû lesz.

háes

SZEPTEMBER KÖVETKEZIK

Népi megfigyelések,
babonák és idõjósló

napok az év kilencedik
havában
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A napokban meglátogattuk Kati nénit, akinek helyzete a fenti cikkben leírtakhoz képest sajnos
semmit nem változott. Akkor már napok óta csak a 6 éves unokájának volt mit ennie a szomszé-
dok jóvoltából. Natasa, Kati néni lánya némi iróniával jegyezte meg, hogy mennyire alultáplált az
egész család. És valóban! Összeszorul a szíve az embernek látva azt a nagy szegénységet, a
kilátástalanságot, a kicsit jobb élet utáni vágyat, amire a maguk erejébõl semmi esélyük. 

Acikkünk megjelenése után Kati néninél telefonon jelentkezett egy cement gyár igazgatója, aki
felajánlott egy akkora összeget, amibõl a településen egy szép kis házat tudnának venni, hogy ne
kelljen nap mint nap azon aggódni, hogy mikor dõl be a ház oldala. A telefonhívás után Kati néni
kórházba került, így a kapcsolat megszakadt az igazgatóval, akit ezúton kérünk, ha még aktuális
a felajánlása, a cikk végén szereplõ telefonszámon vegye fel a kapcsolatot a családdal, vagy
szerkesztõségünkkel.

Kérjük továbbá mindazokat, akik megtehetik, segítsenek a családon! Minden segítséget nagy
örömmel fogadnak: kinõtt ruhákat, cipõket, tartós élelmiszereket.

A Szerkesztõség.

ati néni 67 éves két-
egyházi oláhci-
gány asszony. Míg

testét betegség emészti,
napjait a nincstelenség,
éhezés, fázás. Végsõ el-
keseredésében tollat ra-
gadott, hogy megírja szer-
kesztõségünknek sanyarú
sorsát.

Egyedül él depresszió-

ban szenvedõ lányával és
annak 6 éves kisfiával,
akik helyett neki kell
„gondolkozni”, mert õk
nem képesek rá. Egyetlen
fia, aki segíteni tudta a
még harmincezer forint
nyugdíjat sem kapó édes-
anyját, tizennyolc hónapja
váratlanul összeesett és
meghalt. „Inkább engem

vett vóna magához az
Úr!”, tör ki könnyekben a
fájdalma és értetlensége
minden percben, mert
nem érti az érthetetlent,
hogy miért pont az Õ fia,
aki még beteg sem volt
soha.

Sorolja bajait, testén a
hasnyálmirigy gyulla-
dástól a trombózisig, mu-
tatja a kiváltatlan receptek
sokaságát, hogy hát mibõl
is váltaná ki, mert azt a kis
pénzét is elvinné, ami van.
Dolgozni nem tud, sem Õ,
sem a lánya, aki még a
házból sem tud betegsége
miatt kimozdulni. Házá-
ban egyetlen szobában
vannak összehúzódva,
mert a ház többi része
omladozik és életveszé-
lyes. Csinálgatta Kati né-
ni, amíg bírta a keze meg
a lába, de egy jó ideje már
felállni is alig bír. A helyi
önkormányzat néha egy-
kétezer forintos segéllyel
tud segíteni, de más le-
hetõsége nincs. Sok a
szegény cigány a faluban,
ha tudna segítséget kérne
mindegyiknek. Magyar
szomszédai szánják meg
néha ezzel-azzal, meg hát
néha jönnek jósoltatni,

mert Kati néni örökölte a
tehetségét. Megmondja a
múltat, jelent és a jövõt.
Jót és rosszat egyaránt.
Kártyából, ólommal, te-
nyérbõl, szembõl látja a
sorsot. De azt soha nem
mondja, mit adjanak a
szerencsének, csak azt,
hogy kedden, pénteken és
vasárnap jöjjenek, mert az
a sors napja… S hogy
valós-e, amit lát!? Szá-
mítson az én szavam!
Szemembõl, majd az õsi
kártyából arcomba zú-
dította az összes jelenlegi
félelmemet és örömömet.
A jövõt csak azért nem,
mert nem kértem belõle...
Elmondja mindenkinek,
amit tudni akar a sorsáról,
életérõl, csak kicsit  köny-
nyebb legyen az élete.

A törõdés emberséget
jelent, törõdjünk hát Kati
nénivel.

Felajánlásaikat a szer-
kesztõségen keresztül is
megtehetik, vagy közvet-
lenül Kati néninek.

Farkas Mihályné  
Tel.: 30/267-8368
5740 Kétegyháza
Damjanich út 17.

Lukács Ilona 

Segítsen, hogy
segíthessünk!

FELHÍVÁS

K
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Kiíró szerv: OKM         Határidõ: 2007. szeptember 28.         Összeg: 100 e-tõl 1 millió 500 e- Ft 

Ki vehet részt:

A pályázók köre: A fenti témák kidolgozására vállalkozó magyarországi kisebbségi kutatóintézetek, kutatócsoportokat
mûködtetõ jogi személyek, romológiai tanszéket mûködtetõ állami és az állam által elismert felsõoktatási intézmények.   

Összefoglaló: Az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázatot hirdet a roma kisebbségi nevelésben, oktatásban fel-
használható kutatások támogatására.

A pályázat célja: A roma kisebbségi óvodai nevelés és iskolai nevelés-oktatás hatékonyságának elõsegítése, a roma
nyelv(ek), valamint a cigány népismeret iskolai oktatásához segédanyagok készítése.   

A pályázat leírása:

A pályázat tárgya: az óvodai anyanyelvi és kulturális nevelés illetve az iskolai nyelvoktatás hatékonyságának javítása, a
roma kultúrához való aktív kötõdés elõsegítése, az iskolás korosztály minél szélesebb rétege vegyen részt a roma kulturális
tevékenységekben (hagyományõrzés, irodalom, zene-és táncmûvészet, képzõ-és iparmûvészet stb.)

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a többéves futamidejû pályázati programok esetében csak azokat a pályázatokat
támogatja, ahol a pályázati célkitûzés eredménye a támogatott idõszak alatt ténylegesen megvalósul.

A támogatás felhasználásának kezdõ idõpontja: 2007. október 1. véghatárideje: 2008. április 30.

A jelen pályázaton felhasználható pénzügyi keret mindösszesen 4 millió Ft, amelynek pénzügyi fedezete az Oktatási és
Kulturális Minisztérium 2007. évi költségvetésében a 11/7/4/3 Nemzetiségi, kisebbségi és integrációs programok támogatása
címû fejezeti kereten ténylegesen rendelkezésre áll.

A támogatási összeg felhasználható: a kutatási programmal kapcsolatos költségek fedezésére. A pályázat kiírója fenntartja
magának a jogot, hogy a benyújtott pályázat alapján meghatározza a támogatandó projektet, projekteket és azok költ-
ségtételeit.

A támogatás típusa: egyszeri, vissza nem térítendõ támogatás. A finanszírozás módja: elõfinanszírozással, legkésõbb 2008.
elsõ negyedév folyamán.

Az elnyerhetõ támogatás alsó és felsõ határa: – 100.000 Ft–1.500.000 Ft.

A pályázatnak három példányban (1 eredeti és 2 másolati) az alábbiakat kell tartalmaznia:
– a hiánytalanul kitöltött, aláírt és lebélyegzett pályázati ûrlapot és annak kötelezõ mellékletét képezõ Nyilatkozatot (lásd

utolsó négy oldal),

– részletes költségtervet,

– az intézet, ill. kutatócsoport eddigi tevékenységének rövid összefoglalóját,

– a munkában résztvevõk publikációs listáját,

– az Országos Cigány Önkormányzat támogató javaslatát,

– 30 napnál nem régebbi létezést igazoló okirat (a felsõoktatási intézmények és az országos kisebbségi önkormányzatok
kivételével).

A pályázat beadási határideje (a postabélyegzõ kelte): 2007. szeptember 28.

(Kérik ellenõrizni, hogy a postán dátummal ellátott bélyegzõ kerüljön a borítékra!)

A pályázatok elbírálásának határideje: 2007. október 26.

A pályázat teljes dokumentációját egy borítékban, kizárólag postai úton kell eljuttatni az OKMT Igazgatósága alábbi
címére: Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelõ Igazgatósága Felsõoktatási Pályázatok Osztálya; 1244
Budapest Pf.: 920. A borítékon fel kell tüntetni: ,,A roma kisebbségi nevelést, oktatást segítõ kutatások támogatása” pályázat.
A pályázati dokumentáció (pályázati ûrlap, Nyilatkozat) csak elektronikus úton a www.okmt.hu honlapon érhetõ el.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázatot hirdet
a roma kisebbségi nevelésben, oktatásban felhasználható

kutatások támogatására
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Jelölés a ,,Pro Cultura Minoritate Hungariensis” díjra (2007)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

FELHÍVÁS

Kiíró szerv: MMI        Határidõ: 2007. szeptember 28.

Az elismerést olyan Magyarországon élõ nemzeti és etnikai kisebbséghez /bolgár, cigány, görög, horvát, lengyel,
német, örmény, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán/ tartozó személyek, szervezetek kaphatják, akik/ame-
lyek kiemelkedõ tevékenységet végeztek a Magyarországon élõ nemzeti és etnikai kisebbségek körében az
anyanyelvû kulturális örökség megtartásáért, fejlesztéséért, s tevékenységükkel hozzájárulnak a Kárpát-
medence népeinek tolerancián alapuló együttéléséhez. (Például: a kulturális közélet, a közmûvelõdés, mûvé-
szetek, nemzetiségi média, nemzetiségi kultúra mecénása stb.) 

A Magyar Mûvelõdési Intézet a Magyarországon élõ nemzeti és etnikai kisebbségek számára díjat alapított kulturális
tevékenységük elismeréséért Pro Cultura Minoritate Hungariensis (a magyarországi kisebbségek kultúrájáért) el-
nevezéssel. 
A díjjal emlékérem és díszoklevél jár.  

Speciális feltételek

A megadott határidõ után – 2007. szeptember 28. – beérkezõ javaslatokat nem veszik figyelembe.  

A díjak átadására évente egyszer a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségek ünnepnapjához kötõdõen december 16-
án kerül sor, melynek rangját az Magyar Mûvelõdési Intézet és Képzõmûvészeti lektorátus által rendezett Nemzetiségi Gála
ünnepi programja is biztosítja. 
A díjak száma maximálisan mindösszesen 8 db lehet. 

A díjat – a Magyar Mûvelõdési Intézet és Képzõmûvészeti Lektorátus Nemzetiségi Kulturális Szakértõi Tanács, va-
lamint a Roma Kulturális Szakértõi Tanács tagjainak javaslata alapján – a Magyar Mûvelõdési Intézet és Kép-
zõmûvészeti lektorátus fõigazgatója adományozza. A díjazásra jelöltek felterjesztése az MMI nemzetiségi munkatársai
által összeállított jelölõlapon valamint annak mellékleteként maximum 3 oldalnyi indoklással történik. A díj átadása
laudátióhoz kötõdik.

Elbírálás szempontjai:

1. szakmai életút/életmû elismerése
2. adott nemzetiségi közösség folyamatos, tartós mûködése és a nemzetiség kultúrájában betöltött kiemelkedõ

tevékenysége
3. az anyanyelvi kultúra bemutatása és elismertetése Magyarországon illetve külföldön
4. nemzetközi kulturális kapcsolatok kialakítása, erõsítése

A felhívás és a jelölõlap letölthetõ a www.erikanet.hu honlapról is vagy igényelhetõ a 225-6043-as és 225-6041-es telefon-
számokon. A jelöléseket a Magyar Mûvelõdési Intézet és Képzõmûvészeti Lektorátus címére (postai vagy elektronikus
úton) legkésõbb szeptember 28-ig kell elküldeni: MMIKL ,,Nemzetiségi Gála”, Lukács Mária szakreferens; 1011
Budapest Corvin tér 8.; e-mail: lukacsm@mmi.hu

A Roma Nõvédelmi Közhasznú Szervezet most szervezõdõ nõi szalonzenekarába keres az alábbi hangszerek
valamelyikén játszó nõi tagokat:

– hegedû, brácsa, cselló, bõgõ, gitár, klarinét, fuvola, 
– valamint ének

Jelentkezési feltételek: – klasszikus zenei képzettség
– kamarazenekari gyakorlat

A szakmai önéletrajzokat postai úton a Roma Nõvédelmi Közhasznú Szervezet 1077 Budapest, Rózsa utca 20.,
vagy elektronikus úton a romanovedelem@freemail.hu címre várjuk.

Jelentkezési határidõ: 2007. szeptember 30.
A meghallgatás helyérõl és idejérõl telefonon értesítjük a jelentkezõket.

További információ:
Makai Istvánné elnök
TEL.: 06-30-238-55-20
FAX: 06-1-787-24-31
E-MAIL: romanovedelem@freemail.hu

Farkas Rózsa kulturális manager
TEL.: 06-30-618-3432

E-MAIL: rozsafarkas@gmail.com
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GYEREKEKNEK VALÓ GYEREKEKNEK VALÓ GYEREKEKNEK VALÓ

Az elsõ
elutasítás

ati az
üveg-
a j t ó t
nézte.

No, nem mintha
bármi látnivalót
felfedezett volna
rajta. Háta mö-
gül hallotta a zsi-
vajgást, gyere-
kek rohangáltak
mögötte. Nem
akart megfordul-
ni, nehogy szem-
be találja magát
a szeplõs orrú
lánnyal, s az me-
gint azt mondja
rá, hogy „jé”.

Már jött is Györgyi néni. Sötétkék, szürke csíkos, szûk
szoknyát viselt és valami recés anyagból való kék blúzt. Kati
elragadtatottan nézte a blúzt. Nem állta meg, hogy a karjánál
meg ne simogassa.

– Nejlon – mondta a szakértõk boldog vigyorgásával.
– Hát te ezt honnan tudod? – csodálkozott Györgyi néni.
Kati fölényesen legyintett.

– Ó, én annyi mindenhez értek – hencegett. – Csak rá-
nézek a mogyoróra, és megmondom: idei vagy tavalyi. A
piacon az Adok-Veszek bácsi azt mondta, nõjjek még egy
kicsit, és mehetek hozzá kisegíteni, mert ha egy szõnyeget
hoztak hozzá eladni, ránéztem a színére, és megmondtam,
hol van összevarrva a visszáján.

Györgyi néninek ugyan fogalma sem volt, ki az az
Adok-Veszek bácsi, meg hogy milyen piacról, milyen
mogyoróról hord itt össze mindenfélét ez a fényes szemû
kislány, de nem kérdezett egy szót sem. Majd kiderül
hamarosan minden errõl a Katiról. Hanem...

...Hanem Györgyi néni gondterhelten megállt a lépcsõ-
fordulónál. Egy pillanatig némán vizsgálta Kati fakó, sza-
kadt blúzát, csaknem földig lógó, fodros szélû, rózsás
szoknyáját, a tépett fülû háncsszatyrot, aztán megkérdezte:

– Nincs más ruhád?
Kati szégyenkezve pillantott le a rongyos blúzára.
– Van egy másik blúzom is – felelte –, az nincs ennyire

elrepedve, csak egy kicsit, hátul, de elölrõl nem látszik...
– Szoknyád nincs másik? – kérdezte Györgyi néni.
– De van, csak az nem ennyire szép – felelte Kati.
Györgyi néni megigazította a szemüvegét, és elmo-

solyodott. Egy lélegzetvételnyi idõvel csengetés után léptek
be az osztályba. Györgyi néni ment elöl, Kati közvetlen a
nyomában. A tanítónõ egyenesen felment a dobogóra, Kati
elõbb utána nyomult, aztán mikor érezte, hogy negyven

szempár rászegezõdik, hirtelen visszavonult. Odasimult az
ajtófélfához. Legjobban annak örült volna, ha õ is ajtófélfává
változik.

Egy lány középre állt, kihúzta magát, s mint egy kis
katona, jelentette, hányan vannak, ki hiányzik. Györgyi néni
ezt nyomban elhitte neki. Kati nem tudott hova lenni a
csodálkozástól, mert ha otthon, Katiék osztályára bízták
volna az ilyesmit, no, lett volna kavarodás! Úgyis hiányzott
a fél osztály mindennap! Ha a tanító bácsi nem olvassa fel a
névsort reggelenként, sose tudja meg, ki maradt aznap
otthon. Még így is megtörtént, hogy egymás nevét beki-
abálták.

– Üljetek le – mondta Györgyi néni.
Olyan nesztelenül ültek le, hogy ha Kati behunyja a

szemét, álmában sem gondolta, hogy egy osztályban van.
Györgyi néni megigazította a szemüvegét, és folytatta:

– Új osztálytársnõtök érkezett, Lakatos Katinak hívják.
Gyere ide, Kati, hadd nézzen meg jól az osztály.

Kati segélykérõ pillantást vetett Györgyi nénire, de
maga is érezte, hogy nincs mentség: fel kell vánszorogni arra
a nyavalyás dobogóra. Mintha egy zsák téglát cipelt volna,
olyan keservesen kászálódott fel rá. A háncsszatyor füle
egészen nedves lett a markától. Az egész osztály most már
egyetlen, figyelõ szempár volt; csodálkozó, idegenkedõ
szempár, amelyik ha nem is ellenségesen, de gyanakodva
méregeti a különös kis idegent ott a dobogón.

Kati az elsõ pad támlájára meredt. „Zöld” – állapította
meg teljesen értelmetlenül, és tovább szemlélte a padot
óriási érdeklõdéssel.

Egy fiú, valahonnan hátulról, felrikkantott:
– Nézzétek, abban a szatyorban van a hegedûje!
Kati arcszíne majdnem megegyezett a piros masnija

színével. A padot nézte. „Nem is olyan zöld” – tûnõdött ma-
gában.

Elõször csak néhány fiú kezdett vihogni, aztán átragadt
a lányokra is: hahotázott az egész osztály.

„Ha erõsen végighúznám az ujjamat a pad szélén – gon-
dolta Kati –, biztosan szálka menne a kezembe.”

Györgyi néni nagyot csapott az asztalra.
– Csend legyen! – kiabálta. – Szégyelljétek magatokat!

– A nagy lármát mintha hirtelen késsel elvágták volna.
Györgyi néni tovább beszélt:
– Hova ültessük Katit? Ki szeretne mellé ülni?
Olyan csend válaszolt Györgyi néni szavaira, hogy Kati

legszívesebben kirohant volna az osztályból. Inkább
nevessenek, kiabáljanak, az is jobb, mint ez a némaság! Kati
valósággal letépte a tekintetét a padról. Elkínzott arccal
nézett Györgyi nénire. Otthon a Nagyhajú Laci mellett ült az
osztályban. Össze is verekedett egyszer a Nagyhajú a Dobó
Deskével, mert mind a kettõ azt akarta, hogy melléjük
üljön... Györgyi nénit is zavarta a csend, mert gyorsan
megszólalt:

– Fetter Ági, mit szólnál, ha melléd ültetném Katit. Te
kisdobos rajvezetõ vagy, legalább segítenél neki pótolni a
mulasztottakat.

Szemelvények

Halasi Mária Utolsó padban címû regényébõl
Válogatta: Menyhért Ildikó
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Katinak a lélegzete is elállt, ez volt az a lány, aki tegnap
rábámult az iskolakapuban, és azt mondja: „jé”. Fetter
felállt, hallgatott valameddig, a ceruzáját némán húzkodta a
pad szélén, aztán azt mondta:

– Mit szólna hozzá az anyukám?!
– Ülj le – válaszolta Györgyi néni olyan hangon, hogy

Fetter ijedten gondolta: mégsem kellett volna azt felelnie.
De már késõ volt visszaszívni, s Györgyi néni is másképp
rendelkezett:

– Amíg megfelelõ helyet találunk neked – fordult
Katihoz –, addig eredj az utolsó padba. Egyelõre egyedül
fogsz ülni, aztán majd meglátjuk.

Nagy beszélgetés

Krajcárékkal mégiscsak jó volt, ezekkel az osztályban
meg nem sokra megy az ember, kár volt olyan nagy hûhót
csapni a szerep miatt is – mikor megállt elõtte Györgyi néni.
Pedig Kati nem is vette észre, mikor nyílt az ajtó. Csak nem
a falból jött ki?

– Engem vársz? – kérdezte.
Kati beszivárgott Györgyi néni után a tanáriba.
– Tudtam, hogy jobb belátásra térsz, és mégiscsak

megkeresel – mondta Györgyi néni. Leült a hosszú asztal
mellé, és Katinak is helyet mutatott maga mellett.

„Honnan tudta? – elmélkedett Kati. – Ha tegnap nem
kerül elõ a szerep, meg nem megyek el a Copfosékhoz, ma
biztosan nem ülök itt.”

– Hát hadd halljam – mondta Györgyi néni.
Lujza néni már kiment a tanáriból, csak a kölnije szagát

hagyta itt emlékül. Az ismeretlen tanár néni eltûnt a dolgo-
zatfüzetek mögött.

– Tegnap nem voltam iskolában – nyöszörögte Kati. –
Ezért – s a gépelt papírlapot, amely piszkos, gyûrött és
maszatos lett idõközben, Györgyi néni elé teregette. – A Ru-
di vitte el. Az énekeskönyvemmel együtt. Az énekeskönyvet
nem is adta vissza...

Györgyi néni csak hallgatta Kati egyre izgatottabb sut-
togását, s nézte tömzsi, barna mancsát, ahogy az asztal fölött
hadonászott. Azon a bizonyos osztályfõnöki órán Kati fel-
ugrott, és azt mondta, hogy neki nem fontos a szereplés, nem
törõdik az egésszel. Akkor azon gondolkodott, mivel lehetne
lekötni ezt a kis Lakatost. A tanulás nem érdekli, amikor
magyarórán Petõfirõl beszél, s elmondja, hogyan jött vissza
anyjához egy napon a költõ, s miként született meg a vers:
„Egész úton hazafelé / Azon gondolkodám / Miként fogom
szólítani / Rég nem látott anyám?...” – lélegzett-visszafojtva
hallgatta az osztály, csak Kati mesterkedett azon, hogy egy
õszi legyet fogjon a falon. A történelemre se figyelt, pedig
nincs olyan gyerek, aki ne szeretné az igazságos Mátyás
király történeteit, hogyan állt az elnyomottak pártjára. Még
a sajtkukac Sasadi is békében marad ilyenkor. De Kati
kikéredzkedett, nem is jött vissza, csak csöngetéskor. Szóval
a szereplés mégiscsak jelent neki valamit. Csaknem elfúl a
hangja, olyan hevesen magyarázza itt összevissza, hogy
téglagyár meg Rudi. Ha túl lesz az ünnepeken, elmegy már
egyszer családlátogatásra

Lakatosékhoz. Györgyi néni arra kapta fel a fejét, hogy
Kati valami tojásokról kezdett beszélni.

–...a tíz tojás...
– Miféle tojás? – kérdezte Györgyi néni.
– A tíz tojás miatt késtem akkor a színjátszó próbáról.

Tetszik tudni, amikor a szerep is eltûnt. Kiszaladtam a
közértbe. Már két napja nem lehetett tojást kapni. Õsszel
kevesebbet tojnak a tyúkok – bizonygatta Kati, mert látta,
hogy Györgyi néni még mindig nem érti.

– De hát mért te gondoskodsz tojásról – kérdezte – hol
a nagynénid, akinél laktok?

– Debrecenben.
– Mióta?
– Ó, régen. Csak elhozott beíratni, és elutazott. A

võlegénye sürgette. Azóta már meg is esküdtek.
Kati olyan hevesen rázta meg a fejét, hogy a copfjai vad

táncba kezdtek. És kétségbeesetten kiáltotta:
– Györgyi néni, én cigány vagyok! Másmilyen, mint a

többi! Cigány, cigány, cigány...
Az utolsó szavakat a sírástól elfulladva nyöszörögte,

alig lehetett érteni belõle valamit. Györgyi néni mégis
értette.

Újra csak a kezébe vette Kati kezét, s hozzáhajolva ma-
gyarázta:

– Nem szabad azt mondanod, hogy más vagy, mint a
többi. Ugyanolyan kislány vagy te, csillagom, mint akárme-
lyik.

– Mégis kilöknek maguk közül! – sírta. Elõször életében
mondta ezt ki hangosan. A könnyei az ölébe hulltak. Olyan
szaporán peregtek, hogy a kék vászonköpeny megsötétedett
a nedvességtõl. Sok-sok visszafojtott könnycsepp buggyant
ki Kati szemébõl; egyik Margitkáért, a Fõ téri kasszás kisasz-
szonyért, a másik a Corvin portása miatt, a harmadik azért,
mert kilökték a sorból, a negyedik a Fetterért, aki úgy sem-
mibe vette az új kék ruhát...

Patakzottak a könnyek, megállás nélkül. Györgyi néni
meg tovább beszélt:

– Tudod, Kati, olyan sokáig rosszra tanították az em-
bereket, hogy azt még most sem felejtették el. Több száz,
több ezer esztendõn keresztül hirdették, hogy az emberek
nem egyformák: volt úr, meg volt szolga, s az úr lenézte a
szolgát. Nem tartottuk egyenlõnek az embereket, pedig min-
denkinek egyformán joga van az élethez és a boldogsághoz.
Értesz engem? – Kati bólintott. Úgy figyelt, hogy elapadtak
a könnyei.

– Ezért olyan könnyû a múltból átvenni a rosszat, mert
nemcsak a gyerekeket kell nevelni, hanem a felnõtteket is.
Ugye, mosolyogsz, pedig mennyivel nehezebb a felnõtteket
nevelni, mint a gyerekeket! Még veletek is alig bír az ember,
hát a sok anyukával, apukával! Mióta mondom nektek, hogy
óra elõtt csend legyen, és még sincs csend...

„De mekkora üvöltés van! Csak akkor hallgatunk el, ha
Györgyi néni belép az osztályba.”

– De a nevelésnek van egy igen jó módszere: szeretni
kell az embereket. A gyerekeket is, a felnõtteket is, és akkor
megváltoznak. Majd meglátod, ha te is szereted õket majd
õk is szeretnek téged. Ilyen furcsa a szeretet; adni kell, hogy
az ember kaphasson. Tudod?

– Igen.
Györgyi néni elengedte Kati kezét. A kurta ujjú kis kéz

magányosan, árván maradt az ölében.
– Most pedig beszéljünk a mikulási mûsorról. A szerep

megkerült, de már nem tehetünk semmit. A tegnapi napodat
igazolom, de ígérd meg, hogy ez volt az utolsó. Nem mu-
lasztasz többé. Megígéred? Kezet rá!

Kati keze gyorsan visszabújt Györgyi néni meleg tenye-
rébe.
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Dã în kényijé dã-n Pod dã înnápoj álu
Halasi Mária
O áljigáta: Menyhért Ildikó

Dã zelsõ
nu

trãbujé

icá szã
ujtá pã
usá dã
ujágã.

Dá nu dáje kã
árfi vãzut sévá
pã usá. Dã pã
szpácsilje o áuzît
glájurj, kupiji ur-
lá sã dãgye fugá.
Nu o ávut dã-
gînd szã întarsé,
kit szã nu vádã
pã fátá picsikátã,
kit szã nu ãj zikã
járã, kit „jé”.

Má sã vinye Györgyi mujere. Farcsé vînãt rocsijé o
foszt pã je sã sévá zãbun. Pã áztá Ticá ro bãgá számá. Nu o
sztát, kit szã nu o pipijászkã lá minyilje.

– Nejlon- zîse ku zîmbálã kã je dánu scsije dã în sé ãj
zãbunu.

– Dá tu áztá dã hungyé scsij? – szã în mirá Györgyi
mujere. Ticá numá rîgye.

– Á jo lá áticá mã kunoszk – szã înmãrá. Numá mã ujt
pã áluny sã scsu kit dã în ánu áztá ãj o dã ánu sé o trikut. În
tirg bãtîrnu în Adok-Veszek, áje o zîsz, kit szã máj kriszk o
cãrã sã oj pucse szã mã duk lá jãl szã lukru, dáje kã kînd or
ádusz lá jãl o szinyeg, átunse jo ám scsut kit hungyé ãj kãr-
pit uná. 

Györgyi mujere nu prisipe sinyé ãj Adok-Veszek
bãrtîrn, o séfel tîrg ãj, nyis áje sé zîsé dã áluny fátá áztá ku
ocs scsiklát, dá nu o întribát nyimiká. O scsi repé sigogye
dã fátá áztá dã Ticá. Dábá…

…Dábá Györgyi mujere o sztát ku gînd pã trepcsé. O
cãrã dobã szã ujtá pã szpãtoju lu Ticá, káré rupt o foszt, sã
pã rocije-j, káré kit nu pînã lá pãpãmînt ázsunzse, sã trász-
tá-j hãsznãlit, dãpã áje o întribáta:

– Nu-j ált caljé?
Ticá ku rusînã szã ujtá pã rupt zãbunu-j.
– Ám on ált zãbun, áje nu-j ásá ro rupt, numá o cãrã dã

înnápoj, dá nu szã vegyé dã înnencsé…
– Rocsijé, nu-j ált? – întribá Györgyi mujere.
– Dacskã nu ám, numá áje nujé ásá mîndrã – zîse Ticá. 
Györgyi mujere ãs gyirizse ucsenye, sã o zîmbát. Bás

átunse or mérsz în lontu în iskulã kînd or csingetit.
Györgyi mujere o mérsz înnencsé, dãpã je Ticá. Mis-
csiricá o mérsz szusz lá mászã, Ticá mirzse dãpã je, dá
kînd o vãzut kit pátruzãs kupij szã ujtá pã je, o mérsz

înnápoj. O mérsz lãngã usã. Ásá árfi ávut dãgînd kit je szã
fijé dungá lu usá.

O fátã o mérsz înnencsé sã áje zîse, ká kãtáná, kit kic
ãsz áztãz áise, sinyé nu o vinyit. Györgyi mujere áztá o
krizut lu fátá. Ticá ro szã înmirá pã áztá, kã dákã ákászã árfi
foszt ásá, átunse árfi foszt kiviridálã! Sã ásá nu o foszt ákulo
lu iskulá zsumãtácsé! Dákã miscséru nu ár fi întribát dãlá
toc kit sinyé ãj ákulo, átunse nu ár fi scsut sinyé o rãmász
întrã áje zî ákászã. Sã ásá o foszt ásá, kit pã ált numé or zîsz
kupiji.

– Ségyéc zsosz – zîse Györgyi mujere.
Ásá în sét or sãzut zsosz, kit dákã Ticá árfi încsisz ocsi,

átunse nu árfi scsut, kit în iskulã ãj. Györgyi mujere s-o gyi-
rizsit ucsenye, sã zîse:

– Naã fátã o vinyit lá voj, Lakatos Ticá o csámã. Hájdé
áise Ticã, lá szã csé vádã kupiji.

În ocs ku ázsutaré szã ujtá pã Györgyi mujere, dá
dáje sã je scsije, kit trãbujé szã mergã szusz, lãngã je.
Kákînd cîglã ár fi dusz, ásá gro ãj re szã mergã. Szã
nãbusá pálmáj. Toc kupij áku má csár pã je szã ujtá,
szã înmirá kupiji, dá nu ásá ká lotri, numá ásá szã
înmirá.

Ticá pã pod hã-l dã zelsö szã ujtá. „Vergyé” – vigye, sã
ásá ro szã ujtá, kit  szã nu vádã ált.

On kupil dã înnápoj o urlát szusz
– Ujtãcséc, în trásztá áje ãj lutáj!
Ubrázu álu Ticá kit nu áfelá rosu sz-o fãkut ká pántli-

ká-j în pãruj. Podu ujtá. Nyis nu ãj ásá vergyé” – gãngye. 
Kánti csár nyiszkej kupil rigye, dá dãpã áje toc, sã fe-

csije.
„Dákã ás tîrije zseszitum pã totu pod, pacsé fi kit ár

merzsé în zsezsitum cupljigá.”
Györgyi mujer máré o bãtut pã mászá.
– În sét szã fic! – muzse. Szã ávéc rusînã! 
Pã gláju máré kákînd ku kucît ár fi tijet.
Györgyi mujere máj szfãtãje:
– Hungyé szã sádã Ticá? Sinyé ár áve dãgînd, kit szã

sádã lãngã je?
Toc tãse, nyime nu zîse nyimiká, pã întribálá lu

Gyöngyi mujere, Ticá máj bényé árfi dát fugá dã în iskulá.
Máj bényé ár fi dákã ár rîgyé o ár muzsi, dã kit toc tásé! Ticá
ásá o rupt ocsilje dã pã pod. Ku zsáljé máré szã ujtá pã
Gyöngyi mujeré. Ákászã lãngã Nagyhaju Laci o sãzut. Sã
sz-o bãtát pãntru je ku Nagyhajú Deske, kã sã je lãngã Ticá
ár fi ávut dãgînd szã sádã… Sã pã Gyöngyi mujeré o zãvãr-
le tãsálá máré, pãntru áztá o szfãtãjit:

– Fetter Ági sé áj zîsé, dákã lãngã csinyé ár ságyé Ticá.
Tu áj pucse szã-j ázsuc învãcálã.

Ticá nyis livigo nu kãpãtá, kã fátá áztá o foszt jér, sinyé
o sztát în kãput sã áje jo zîsz: „jé”. Fetter o sztát szusz, o
tãkut o cãrã dobã, dãpã áje, áje o zîsz:

– Sé ár szfãtãji lá áztá mámá-me?
– Sã zsosz – zîse Gyöngyi mujere, pã áfelá gláj, kit áje
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o gãngyit fátá, kit pacsé fi nu ár fi trãbujit áztá szã zîkã. Dá
má jábá, sã Gyöngyi mujere ált o zîsz.

– Pînã nu c-ony áflá lok bun – szã on torsz lá Ticá –,
pînã átunse ducsé în pod há dã înnápoj. Áku szîngurã vij
ságyé, dãpã áje ony vigye.

Szfãtãjálá máré

Ku Krajcárék máj bényé o foszt, ku escse nu merzsé
om pã nyimiká, nu ár fi trãjiut ásá máré págubã pãntru
zsukurijé – átunse o sztát lãngã je Györgyi mujere. Mágá
Ticá nyis nu o lata dã vescsé, kînd szã o dãscsisz usá. Dábá
nu dã în fál o vinyit áfárã?

– Pã minyé mã scsépc? – întribá.
Ticá o mérsz dãpã Györgyi mujeré în szobã, hungyé

miscsirici ãsz.
– Ám scsut kã vij vinyi – zîse Györgyi mujere.

O sãzut lãngã mászã lungã, o árãtát lok sã lij, lãngã
je.

„Dã hungyé scsije? szã gãngye Ticá. – Dákã jér nu
gãngyészk dã zsukurijé, sã nu mãduk lá Copfos, áztãz jo
nu sãd áise.”

– Na dã szã áud – zîse Györgyi mujere.
Lujza mujere má o mérsz áfárã dã în szobã, csár

miroszu j-o rãmász. Miscsiricá pã káré nu kunuscse, întri
irkã lukrá. 

– Jér nu ám foszt în iskulã – zîse Ticá. Pãntru áztá
– punye în nencséj lu Györgyi mujeré o pipáros ruz-
mujet, imosz – Rudi o dusza. Ku kényvijem ku kîn-
csik uná. Kényvijem ku kîncsik nyis nu m-o dáta în-
nápoj…

Györgyi mujere csár punye urecsé lá Ticá, sã ujtá pã
mînyilje bárnã, kum pã mászã umblá kum szfãtãje. O
dátã, kînd dã áje szfãtãje, kit zsukurijé, átunse Ticá o
szãrát szusz sã áje o zîsz, kit lij nu trãbujé, nu szã tiri-
descsé ku nyimiká. Átunse pã áje szã gãngye, kum ár scsi
ljigá zsosz pã miká, pã Lakatos. În vãcálá nu irdikilescsé,
kînd pã on sász dã Petõfi szfãtãje, sã pãre kum o vinyit
înnápoj lá mumãszá, sã kum o szkrisza versu áztá: „Pã
totu kálje pã ákászã-Pã áje mã ám gãngyit: Kum sé oj
zîsé-Lu mámá pã sinyé dã mult ám vãzut?... – kupiji mã
bãgá számá, csár Ticá nu, je o muszkã dã tamnã o ávut
dãgînd szã ápukã. Nyis pã historijé nu bãgá számá, mágá
nyis nu ãj áfelá kupil sinyé nu ár plásé pã Mátyás káré
gyirépt ãj. Sã kupilu káré tot szã miskã Sasadi, sã jãl o
rãmász în sét. Dá Ticá sz-o siret áfárã, sã nyis nu o vinyit
înnápoj. Ásá szã vegyé, kit zsukurije dáje szã în páré. Kit
nu plisznyescsé ásá zîsé kit gárdu dã cîgljé, sã Rudi.
Dákã o tresé szãrbãtarilje, o merzsé o dátã má lá jé, lá
pãrinci. 

Lá Lakatosék. Györgyi mujere pã áje o kãptãlit
szusz kápu-s, kit Ticá dã séfel aã o kizdilit szã szfã-
tãjászkã. 

– …zesé aã..
– Séfel aã? – întrbá Györgyi mujere.
– Pãntru zesé aã ám kisilit dãpã zsukurijé. Scsij átunse

ám pirdut sã pipárosu. Ám dát fugá în boltã. Átunse má dã
daã zî nu ány kãpãtát aã. Tamná máj pucîn aã fásé gãji-
nyi – szpunye Ticá, kã vigye, kã Gyöngyi mujere nu
prisepé sé zîsé.

– Dá pãntru sé tu csé dus pãntru aã – întribá – hungyé
ãj goscsic, lá sinyé sãz?

– În Debrecen.
– Dã kînd?
– Dã mult. Csár m-o ádusz szã mã szkrijé înlontru sã

o fuzsit. Urtákuj zîse szã mergã repé. Dã átunse darã sã
sz-or kununát uná.

Ticá ásá táré miscsiká kápu, kit pãruj zsuká pã káp.
Farcsé ro muzse:

– Györgyi mujeré, jo bãjsîcã misz! Ált kákum hájlán-
ci! Bãjás, bãjás, bãjás…

Szfáturje má ku plînsz máré zîse dábe pucse om szã
prisepé sévá, dá Gyöngyi mujere prisipá.

Járã în mînãj ápuká álu Ticá mînã sã szã ápljiká lá je
ásá zîse:

– Nu szlobod szã zîs áje, kit ált jéscs ká álci. Bás áfelá
fãtuskã jéscs sã tu ká álci.

– Dá dáje mã punzsé áfárã dã întri jé! – plînzse. În
kusztuj, há dã zelsö o zîsza áztá áfárã. Lákrãmáj în brácãj
kãgye. Ásá mult lákrãmã fãse, kit caljej vînãt, ákulo máj
vînãt ãj re dã kákrãmá. Mult-mult lákrãmã vinye dã în
ocsuj: Uná pãntru Mirá, sinyé în boltã ápukã bányi, hájlán-
tã pãntru omu dã în Corvin, trilje pãntru kã or punsz áfárã
dã în rînd, pátrulje pãntru Fetter, sinyé nu bãgá înnyimiká
pã vînãt caljéj…

Csár kurá sã kurá lákrãmáj. Györgyi mujere mágá ásá
szfãtãje: 

– Scsij Ticáme ásá mult dobã pã reljé or învãcát pã
aminy, kit nyis áku inká nu or mujtát áztá. Pã mult szutã
án, pã mult ezãrã án ásá zîse, kit aminyi nu ãsz o felã: o
foszt domn sã o foszt szluguroj, domnu ujtá zsosz pã
szlugá. Nu cînye pã o formã pã aminy, mágá lá toc pacsé
szã fijé kuszt, sã pacsé szã fijé bukurijé. Mã prisép? –
Ticá o fãkut ku káp. Ásá ro bãgá számá, kit má nyis nu
plînzse. 

– Dáje ãj ásá usurã szã vijé dã kînvá relje, kã nu csár
pã kupij, dá sã pã aminy trãbujé szã niviliny. Dánu kã zîm-
bãscs, mágá máj gro ãj pã aminy szã nivilãny, ká kînd pã
kupiji! Sã ku voj dábã pacsé om, dá máj ku mulc mámã sã
tátã! Dã kînd vã ãc zîk kit szã fic în sét, sã dánu nu ãs cséc
în sét…

„Dá sé máré gláj ãj! Csár átunse ãs csény în sét, kînd
vinyé în lontru pã usã Györgyi mujere”.

– Dá szã niviliny csár ásá pucsény: kit trãbujé szã
plãsãny pã aminy. Sã pã kupiji, sã pã hé máré, sã átunse álc
or fi. Szã véz, dákã tu vij plásé pã jé, átunse sã jé cs-or
plásé pã csinyé. Áfelá ãj plãkálá: trãbujé szã gyej, kit sã tu
szã kápic. Scsij? 

– Dá.
Györgyi mujere o szlubuzît miná lu Ticá. Zsezsicsilje

vãdoj or rãmász în brácãj.
– Áku mágá szfãtãjiny dã zsukurije. Pipárosuc áise ãj,

dá má nu pucsény fãse nyimiká. Kã nu áj foszt jér nu ãj
báj, dá máj o dátã szã nu fás áfelá. Nu vij fásé áfelá máj
mult? Zsurã. Mînã pã áztá.

Mîná lu Ticá repã sz-o pusz în mîná lu Györgyi
mujere, hungyé pã farcsé bunã lok ãj re. 

Fordította: Varga Ilona 
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Kérjük, az adatlap kitöltése elõtt a pályázati felhívást szíveskedjék figyelmesen átolvasni!

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium,

valamint a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány Kuratóriuma közösen pályázatot hirdet

cigány tanulók részére a 2007-es évre

Pályázhatnak:    – az általános iskolák 7., 8. osztályos, a hat évfolyamos gimnáziumok 1., 2. osztályos,
valamint a nyolc évfolyamos gimnáziumok 3. és 4. osztályos magyar állampolgárságú cigány tanulói,

1.  ,,TANULÁST TÁMOGATÓ ÖSZTÖNDÍJ” – 3,5-tõl–4,49-es tanulmányi átlagig,
2.  ,,CZINKA PANNA ÖSZTÖNDÍJ” – 4,5-es tanulmányi átlag felett,

Az ösztöndíj elnyerésére csak az a tanuló pályázhat, aki elégtelen osztályzat nélkül zárta az elõzõ tanévet! 

Javítóvizsgát nem fogadunk el!
Az átlag számításába nem számít bele a magatartás és szorgalom osztályzat!

Elõnyt élveznek a pályázatok elbírálása során azok a fiatalok, akik hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetû tanulók.

Továbbá elõnyt élveznek azok a diákok is, akik a pályázat benyújtása során pályázati adatlapjukon jelzik hogy a tanulmányi
elõmenetelük sikeresebbé tétele érdekében milyen egyéb szolgáltatást kívánnak igénybe venni a kapott támogatás terhére.

(A Közoktatási törvény rendelkezései alapján hátrányos helyzetû tanulónak tekintendõ az, akit családi körülményei, szociális helyzete
miatt a jegyzõ védelembe vett, illetve akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát megállapította. Halmozottan
hátrányos helyzetû gyermek az a tanuló, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülõje illetve szülei legfeljebb az iskola 8. évfolyamán
folytatott tanulmányait fejezte be, fejezték be sikeresen, továbbá az a tanuló, akit tartós nevelésbe vettek.)

Az ösztöndíj támogatás célja:
Elõsegíteni a középfokú továbbtanulást megalapozó általános iskolai tanulmányok folytatását és befejezését. 

Az ösztöndíj támogatás összege:

1. ,,TANULÁST TÁMOGATÓ PÁLYÁZAT” esetén                        2. ,,CZINKA PANNA ÖSZTÖNDÍJ ” esetén 
3,5–4,49 tanulmányi átlagig 15.000 Ft. 4,5–5 tanulmányi átlagig 20.000 Ft.

Az ösztöndíjat elnyert tanulók részére a támogatást egy összegben folyósítjuk.

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE: 2007. SZEPTEMBER 30.
A pályázatok elbírálási határideje: 2007. november 30.
A megítélt támogatás kifizetésének határideje legkésõbb: 2007. december 31.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig tudjuk támogatni a pályázatokat, ezért a pályáza-
tok elbírálása során elõnyt élveznek a jobb tanulmányi átlageredménnyel rendelkezõ diákok. 

Kérjük, hogy a személyes adatokban bekövetkezett változásokat (név-, lakcímváltozás) a gyors és pontos ügyintézés érdekében a
Közalapítvány Irodája felé soron kívül írásban jelezni szíveskedjék. 

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a kitöltött adatlapot;
– a 2006/2007-es tanév végén kapott bizonyítvány fénymásolatát, amelyet az iskola tintás aláírással és bélyegzõvel hitelesít (az

aláírás és a bélyegzõ nem lehet fénymásolat);
– Ahol szöveges értékelés szerepel a bizonyítványban, a pályázó kérje fel a bizonyítványt kiállító oktatási intézményt, hogy az

értékelést érdemjegyekre számítsa át, s azt a hitelesített bizonyítvány-fénymásolatra vezesse fel, vagy állítson ki hiteles igazolást az
érdemjegyekrõl.

– a 2007/2008-as tanévre szóló eredeti iskolalátogatási igazolást;
– a törvényes felügyeletet ellátó szülõ/k nyilatkozatát a legmagasabb iskolai végzettségükrõl;
– elõnyt élvez az a pályázat, mely bírja a lakóhely szerinti település önkormányzat jegyzõjének igazolását a rendszeres gyer-

mekvédelmi kedvezmény megállapításáról, a tanuló védelembe vételérõl illetve a gyámhivatal határozatának másolatát a tanuló
tartós nevelésbe vételérõl;
elõnyt élvez az a pályázat, mely bírja a helyi vagy megyei cigány kisebbségi önkormányzat - ennek hiányában helyi, megyei vagy
országos cigány civil szervezet – eredeti ajánlását, mely tartalmazza a tanulmányi ösztöndíj pályázat keretében való támogatás
indokolását. (A pályázati kiírásban meghatározottakon kívül semmilyen más ajánlást nem fogadunk el.)

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy kizárólag csak a pályázati adatlapon szereplõ, alaki és tartalmi követelményeknek maradékta-
lanul megfelelõ ajánlást fogadja el a Kuratórium!

FIGYELEM!
HIÁNYPÓTLÁSRA NINCS LEHETÕSÉG!

HIÁNYOS VAGY HATÁRIDÕN TÚL BENYKÜLDÖTT PÁLYÁZATOKAT NEM FOGADUNK EL, AZOKAT
ÉRVÉNYTELENNEK TEKINTJÜK. 
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PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÖSZTÖNDÍJRA

A pályázat célja

A pályázat célja, hogy ösztöndíjjal támogassa a gyermekvédelmi gondoskodás keretében átmeneti vagy tartós nevelés-
ben részesült fiatal felnõttek elsõ diploma megszerzéséért folytatott felsõfokú tanulmányait.

Az ösztöndíj a 2006/2007-es tanévre (12 hónapra) szól, tanéves összege személyenként: 15 – 25.000 forint (a
Kuratórium döntésétõl függõen). Az ösztöndíj adómentes és nem képezi a társadalombiztosítási járulék alapját.

Az ösztöndíjra pályázhat,

aki magyar állampolgár,

aki a pályázat benyújtását megelõzõen gyámhivatali határozat alapján a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igaz-
gatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott átmeneti vagy tartós nevelésben részesült,

akinek az átmeneti vagy tartós nevelése nagykorúvá válásával szûnt meg és a pályázat benyújtásának évében még
nem tölti be a 25. életévét,

és aki valamely Magyarországon nyilvántartásba vett felsõoktatási intézmény nappali tagozatán az elsõ diploma
megszerzéséért tanulmányokat folytat vagy felvételt nyert.

Az ösztöndíjpályázat benyújtásához szükséges dokumentumok

hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap,

a pályázó önéletrajza,

a területi gyermekvédelmi szakszolgálat igazolása a gyermekvédelmi gondoskodásról,

az oktatási intézmény igazolása a tanulói jogviszonyról vagy a sikeres felvételrõl,

tanulmányi eredményt igazoló idex-másolat, amennyiben a pályázó már folytatja a tanulmányait a felsõoktatási
intézményben,

további nyilatkozatok.

A pályázat beadásával, kihirdetésével kapcsolatos tudnivalók

A pályázatot magyar nyelven két példányban, az erre a célra készült pályázati adatlap hiánytalan kitöltésével, a szük-
séges mellékletekkel kell benyújtani a megszabott határidõre. 

A pályázati anyag beszerezhetõ a területi gyermekvédelmi szakszolgálatoknál, továbbá számítógépes hálózaton is
elérhetõ a www.budapest.hu, a www.szmm.gov.hu és a www.icsszem.hu weboldalon. 

A pályázatokat postán ajánlott, zárt küldeményként a következõ címre kell eljuttatni:

TÁMASZ Alapítvány 1163 Budapest, Kerepesi út 168. IV./1. 

A pályázat beküldési határideje: 2006. szeptember 30.

A TÁMASZ ALAPÍTVÁNY PÁLYÁZATOT HIRDET TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ ELNYERÉSÉRE

A pályázatot 1 eredeti példányban a szükséges mellékletekkel együtt a Közalapítvány Irodájába kérjük eljuttatni.

A gyors és pontos adatfeldolgozás érdekében kérjük, hogy minden egyes pályázatot külön borítékban, ajánlott küldeményként
szíveskedjen továbbítani a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány Irodája részére. A problémák elkerülése (az esetleges vitás
feladási határidõk, a pályázati anyag megküldésének igazolása) végett az ajánlott szelvényt kérjük õrizze meg. A nem ajánlott
küldeményként feladott pályázati anyagokért a Közalapítvány felelõsséget nem tud vállalni.

Pályázati adatlap beszerezhetõ:

Magyarországi Cigányokért Közalapítvány Irodájában személyesen (1091 Budapest, Üllõi út 47-49. Telefon: 455-9030, Fax: 455-
9038), vagy felbélyegzett válaszboríték ellenében azt az Iroda postán elküldi a pályázónak, illetve letölthetõ a www.macika.hu hon-
lapról.


